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Doelstellingen participatie

• Acceptatie

• Kwaliteit van besluitvorming

• Draagvlak 

• Eigenaarschap
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2 soorten participatie

Procesparticipatie Projectparticipatie
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Om wie gaat het?
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• Maatschappelijke organisaties & bedrijven

• Inwoners



Procesparticipatie
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Projectparticipatie
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Mijlpalen
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Verslag van de deelsessie participatie

De deelsessie werd druk bezocht. In de eerste ronde waren er 20 deelnemers en in de tweede ronde 

ongeveer 30. De presentatie maakte duidelijk dat de gemeenten de aankomende tijd aan de lat staan als 

het gaat om het betrekken van inwoners bij de RES (procesparticipatie) en dat de gemeenten aan de slag 

gaan met het opnemen van een paragraaf over lokaal eigendom, om daarmee de projectparticipatie 
(meepraten van inwoners bij opwekprojecten en financiële deelname) te bevorderen. De werkorganisatie 

zal de aankomende maanden vooral faciliterend zijn aan de gemeenten. Zie verder de power point 

presentatie.

In de sessies kwam de vraag aan de orde “Als inwoners al betrokken zijn geweest bij het vaststellen van 

de zoekgebieden en ‘lokaal eigendom’ is al geborgd in beleid, wat kun je dan nog meer doen?” We 

deelden tips en mogelijkheden. Die zijn er nog volop, wanneer je breder kijkt dan alleen naar de 

zoekgebieden zon en wind die in het concept bod zijn opgenomen: je kunt kijken naar warmte of naar 

besparing, of je kunt je richten op jongeren of de unusual suspects.



Verslag van de deelsessie Participatie

Ook was er een vraag over initiatieven van onderop: Hoe gaat de RES daarmee om? Deze

initiatieven worden door de gemeenten zelf beoordeeld, binnen het bestaande beleid. De RES 

staat dergelijke initiatieven niet in de weg. Het zal het bewustzijn dat iedereen kan bijdragen

eerder versterken.

Een andere vraag betrof het opzetten van een omgevingsfonds, als middel om de lusten en 

lasten in de omgeving in balans te brengen. Dit sluit aan bij ontwikkeling binnen RES om het 

‘zoet en zuur’ in kaart te brengen.


