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Terugkoppeling webinar 14 januari 2021

• Webinar van NP RES en Democratie in Actie over de positie van volksvertegenwoordigers 

in de RES: Hoe pak jij je rol?

informatie beschikbaar via: www.regionale-energiestrategie.nl

www.energieparticipatie.nl
www.lokale-democratie.nl

• Boodschap Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

• 4 februari vervolg bijeenkomst participatie en het gesprek dat je met inwoners kan hebben. 

Aanmelden via: https://nfgd.webinargeek.com/energietransitie-en-participatie-democratie-in-actie-en-

nationaal-programma-res

“Continue balans tussen 

opgave lokaal versus opgave regionaal 

en maatschappelijk draagvlak”
“Betrek jongeren bij dit proces, 

zij zorgen voor maatschappelijk draagvlak 

en zijn de toekomst”

“Voel je gesteund in de lokale keuzes”

http://www.regionale-energiestrategie.nl/
http://www.energieparticipatie.nl/
http://www.lokale-democratie.nl/
https://nfgd.webinargeek.com/energietransitie-en-participatie-democratie-in-actie-en-nationaal-programma-res


Terugkoppeling webinar 14 januari 2021

Landelijke voorbeelden initiatieven volksvertegenwoordigers:

▪ Initiatiefgroep RES Twente: Onze ambitie is om de 14 Twentse gemeenten bij elkaar te brengen 

op het gebied van de Regionale Energiestrategie (RES), zodat zij van elkaar leren en met elkaar 
beslissen over de stappen die nodig zijn in de energietransitie. Volksvertegenwoordigers 

onderschatten vaak wat er allemaal bij de RES komt kijken en wat er nodig is. Terwijl de 

energietransitie het begin is van een enorm grote beweging die invloed heeft op alle gebieden in 

gemeenten: van ruimtelijke ordening tot wonen en duurzaamheid. Maar om daarover mee te 

kunnen praten en beslissen, moet je het complete verhaal van de RES wel kennen. 

▪ Motiemarkt regio Krimpenerwaard: op initiatief van een aantal griffiers is er een motiemarkt 

georganiseerd. Hier kwamen alle moties van alle partijen samen en met elkaar gedeeld en 

besproken. Dit heeft geleid tot een aantal gezamenlijke moties, aangevuld met een ‘lokale kleur’. 

Dit heeft gezorgd voor een zo groot mogelijk draagvlak om de RES-opgave te realiseren.

▪ In West-Overijssel hebben volksvertegenwoordigers gezamenlijk een regionale werkgroep voor 

de RES opgericht. 



Werkgroep RSAB-RES West Overijssel

In West-Overijssel hebben 

volksvertegenwoordigers 

gezamenlijk een regionale 

werkgroep voor de RES 

opgericht. 

Hiernaast staat 

beschreven hoe deze 

werkgroep tot stand is 

gekomen en waar de 

werkgroep zich mee 

bezig houdt.



Regio Arnhem Nijmegen

Onze regio wordt geroemd om de opzet van bestuurlijke betrokkenheid

• Bestuurlijk intermezzo

• Stakeholders Intermezzo

• Wensen en bedenkingen procedure

• Specialisten gedetacheerd vanuit gemeenten en provincie

• Duo-gesprekken, zowel bestuur als ambtelijk

• Ninox-database
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