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Hoe komen we tot een effectieve en aansprekende
participatieaanpak?
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Doelstelling

• Bij de RES 1.0 is helder wie voor wat, wanneer aan zet is op het gebied van de participatie over de 
energietransitie voor de regio Arnhem Nijmegen. Met andere woorden: we ontwikkelen en
visualiseren een transparant speelveld waarbinnen de stakeholders en inwoners zien wanneer en
binnen welke kaders ze meepraten. Daarmee creëren we vertrouwen in een zinvolle bijdrage aan
het participatietraject.

• Wetten van participatie: grenzen stellen werkt

bevrijdend!
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Participatie volgens het klimaatakkoord

• Lokale overheden stellen participatiebeleid vast voor hernieuwbare energie (idealiter) voordat er een
concreet project is 

• In de projectfase is volgens het klimaatakkoord de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie, 
het bevoegd gezag controleert

• Een initiatiefnemer kan procesparticipatie organiseren door de omgeving actief en inhoudelijk mee te
nemen in het proces

• En financiële participatie organiseren: in het klimaatakkoord staat een streven naar 50% lokaal eigendom
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Ingevulde ringen van invloed 



Doel participatietafel

• Doel van de Participatietafel is de partners (alle betrokken partijen bij de RES regio AN, 
(semi)overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) te adviseren over participatie op de 
verschillende schaalniveaus (regionaal en lokaal) vanaf de start van het proces tot en 
met de uitvoering.

• De leden van de Participatietafel werken waar mogelijk mee aan het organiseren van 
participatie door bijvoorbeeld concrete aanbevelingen, spelregels en uitgangspunten samen 
met andere partijen voor de regio op te stellen.

• De participatietafel kan uitgroeien tot gesprekspartner voor dit onderwerp voor de regio, de 
individuele gemeenten en andere partijen en blijft in stand zo lang daar behoefte aan is en 
het functioneert.
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Visie participatietafel

• De participatietafel heeft het algemeen belang van participatie in de brede zin van het woord 
in de E-transitie voor ogen en adviseert, organiseert en neemt zelfstandig actie vanuit de 
hiervoor beschreven doelstelling.

• De tafel geeft niet alleen adviezen maar ontwikkelt waar mogelijk ook activiteiten om de 
participatie verder aan te jagen en/of vorm te geven.

• Er is geen sprake van persoonlijke belangen. Het grootste deel neemt deel vanuit een erkende 
organisatie, een kleiner deel vanuit een ‘losse’ achterban die men regelmatig spreekt en een 
enkeling op persoonlijke titel.
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Reactie participatietafel op pva RES 1.0

• Er is meer aandacht nodig voor het op tijd betrekken van inwoners, bedrijven en investeerders bij de RES 
en bij de energietransitie

• Niet alleen lokaal maar ook regionaal

• 50% eigendom is hierbij een afgeleide van deze bredere participatieopgave

• Er is meer aandacht nodig voor de economische haalbaarheid van de RES

• Het is nodig de nut en noodzaak uit te leggen van de energietransitie
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