
 
 

Verslag Participatietafel - 15 juli 2020, 19.00-21.00 uur 

Via Teams 

 
1. Opening en welkom 

Welkom bij de 2e bijeenkomst van de participatietafel. Eva de Ruiter - procesregisseur RES AN stelt 
zich voor. Op 1 juni is het voorlopig concept bod ingediend bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Ook mede dankzij jullie. Zo hebben we ‘van, voor en door de regio’ vormgegeven. 
Het is vrij uniek dat een groep meeschrijft met het concept bod. Hierdoor sluit het bod beter aan bij 
de praktijk. De Participatietafel is divers in zijn samenstelling, maar de belangen zijn hetzelfde: we 
streven naar de realisatie naar RES en geven invulling aan sublocaties. Komende tijd ligt het belang 
bij het lokale proces. Wat helpt vanuit het regionale niveau? Gesprek RES 1.0 en 
uitvoeringshandreiking.  
 
• Eva de Ruiter - procesregisseur RES 
• Karin Komdeur: procescoördinator RES 
• Wouter Guliker: Chint Solar, projectontwikkelaar zonnevelden 
• Lara Depla: Vattenfall ontwikkelen duurzame parken, participatie, AGREEN 2016 opgericht in 

Nijmegen, zelf niet actief mee maar wel in contact 
• Rob Smit: ontwikkelaar 
• Herbert Verploegen: melkveehouder Winssen. Voorzitter ZLTO Rijk van Nijmegen 
• Andre Rotteveel: collega LTO (verhinderd) 
• Irma Corten: vertegenwoordiger energie participaties en vertegenwoordiger participatiecoalitie. 

Landelijke netwerk 
• Ineke de Jong: vertegenwoordiger energie participaties onder de Waal en vertegenwoordiger 

participatiecoalitie. Vandaag definitief gehoord akkoord zonnepark Nijmegen 
• Nando Habraken: Natuur en Milieu Gelderland en lid van participatiecoalitie 
• Jan ten Doeschate: grondeigenaar Land van Maas en Waal gemeente Druten. Wil 11 hectare 

inbrengen voor mogelijke optie inbrengen zonnepark 
• Carel van Nahuijs: medevoorzitter bewonersplatform Wezenhof. Wat plannen zijn en hoe die 

vertaald zijn bij gemeente Nijmegen  
• Ramon Barends: KAN - Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 
• Jordan Young: WUR bachelor scriptie Ressen Gelderland. Participatie burgers blijkt niet 

voldoende te zijn. Deelnamen n.a.v. oproep RES-website betrokkenheid van jongeren 
• Hans Romijnders: energie coöperatie Beuningen (verhinderd) 
• Gijs van Steenis: gemeente Rheden (verhinderd) 
• Lea Manders: raadslid gemeente Arnhem (afwezig)  
• Marion Visser: grootschalige opwek binnen de gemeente Arnhem 
• Erik van Cuijk: gemeente Arnhem (verhinderd i.v.m. vakantie)  
• Britt Dragstra: Agreen (verhinderd) 
• Sylvia Sikkema: namens leefbaarheidsalliantie Gelderland (verhinderd) 
• Tom Verhoef: Spectrum. Namens leefbaarheidsalliantie Gelderland  
• Eddy ter Braake: lid huurdersplatform stichting woonservice IJsselland Doesburg. Lid 

deelgenomen duurzaamheid. Ook lid wijkraad gemeente Doesburg.  
• Carola Hoogland: RES - warmtespoor  
• Constans Pos: gemeente Rheden Raadslid, lokale werkgroep duurzaamheid (afwezig) 



• Koene Scheepstra: stichting werkgroep Lathum 
• Janet Holland: RES via gemeente Overbetuwe gedetacheerd RES - bestuurlijke besluitvorming 
• Eva Oosterwegel: RES - communicatie 
• Jolanda van Rensch: provincie Gelderland. Accounthouder energietransitie vanuit daar ook 

werkzaam bij RES 
• Pascale Palstra: RES - ondersteuning  
 
2. Doel van de Participatietafel 

De notitie die jullie hebben ontvangen, is opgesteld met informatie die is gehaald uit de vorige 
bijeenkomst. Per blok wordt een aantal enquêtevragen geformuleerd. 
 
Vraag 1. Doel Participatietafel RES 15-07-2020 

“Doel van de Participatietafel is de partners in de RES te adviseren over participatie op de 
verschillende schaalniveaus, regionaal en lokaal eigendom en vanaf de start van het proces tot en 
met de uitvoering. De participatietafel kan uitgroeien tot gesprekspartner voor dit onderwerp voor 
de regio, de individuele gemeenten en anderen en blijft zolang het werkt.” 

 

  
Reacties: 
• samenwerkingstafel met partners in de RES; 
• adviseren is goed maar gezamenlijke visie op energietransitie;  
• constructief in de RES, breder trekken; 
• kennis van deze participatietafel breder wegzetten naar andere RES-en en verbinding zoeken;  
• veel leren van andere RES-en en leren op het gebied van participatie; 
• verbinding is er, maar kan meer; 
• deel vooral. Er zitten geen restricties op om te delen met een ander; 
• participatietafel is uniek en LTO kijkt hiernaar. Positieve dingen actief verspreiden; 
• partners, wie zijn de partners van de RES? Onduidelijk → zijn we allemaal, bestuurders die 

ermee aan de slag gaan. Aanvullen dat zijn de partners. 
• participatietafel blijft bestaan zo lang het zijn nut bewijst; 
• tussentijds evalueren.  

 
Hoofddoel en samenwerking samen dragen.  
 
 

 

  



Visie en werkwijze  

Vraag 2. Vertegenwoordiging p-tafel RES 15-07-2020 

 
Grootste deel namens organisatie en een deel spreekt namens een losse achterban. 
 
Vraag 3. De rol participatietafel RES 15-07-2020 

 
Helft van de deelnemers ziet het als ‘zelfredzaam orgaan’, iets meer dan helft kiest voor ‘adviestafel’.   
 
Reacties: 
• als adviesorgaan kan je meer bereiken;  
• rol of positie kan ook op allerlei manieren; 
• adviesorgaan minder actief. Proactieve kant meer tot uitdrukking krijgen;  
• doel meer onafhankelijk boven de partijen i.p.v. zelf heel actief aan de slag gaan. Soms ook 

adviezen uitbrengen die tegen gaan. Samenwerken is soms moeilijker wanneer je ertegenin gaat; 
• deze fase meer nu als advies. Welke visie? En welke visie binnen RES en dan concreter;  
• meer adviserende rol; 
• taak voor de participatietafel is borging. Lastig, veel diversiteit in gemeenten en grote verschillen 

in processen. Op zoek naar bestuurlijke kennis; 
• wat is ervoor nodig om stappen te zetten? Hoe stappen te zetten?  
 
Vraag 4. Organisatie P-tafel RES 15-07-2020 

 
 
Reacties: 
• goed om groep te hebben die georganiseerd is. Afspraken en wie dat wil doen; 
• pleiten iets georganiseerds te hebben als participatietafel gefaciliteerd door RES; 
• RES faciliteert en is trekker. 
 



Conclusie: RES heeft faciliterende rol t.a.v. de Participatietafel, meenemen in het PvA.  
 
Vraag 5. Activiteiten participatietafel 15-07-2020 

“In een eerste bijeenkomst is gevraagd wat de eerste en vervolgstappen kunnen zijn in de RES.  
Hieruit is het volgende naar voren gekomen: 

• input leveren op het hoofdstuk ‘van voor en door de regio’, over participatie in het concept 
bod (gedaan); 

• bijdragen leveren aan maatschappelijke acceptatie van de E-transitie, belang en noodzaak 
en bewustwording en daarvoor uitwerken van het lonkend perspectief van de E-transitie 
voor de regio, het lokale verhaal bouwen; 

• gemeenten handvatten bieden om participatie (brede zin van het woord) in beleid op te 
nemen als randvoorwaarde; 

• nemen van initiatieven om tot participatieprocessen te komen. 
De RES-werkorganisatie stelt voor om onderstaande opgaven ook op te nemen: 

• bijdrage leveren aan de Uitvoeringshandreiking; 

• bijdrage leveren aan Plan van aanpak 2020-2021 voor het hoofdstuk participatie en 
communicatie en daarmee aan de participatiestrategie.” 

 
Conclusie: de opsomming is prima; wordt niets gemist. 
 
De 2 andere enquêtevragen die we niet hebben kunnen stellen, sturen we toe via de e-mail. Ook 
andere aanpassingen sturen we naar jullie toe. Dit is de basis om mee verder te gaan. 
 
Wanneer wij een volgende keer een enquête houden, sturen wij jullie vooraf de vragen toe, zodat 
jullie er eerder over kunnen nadenken.  
 
3. Uitkomsten enquête en inzet participatie (al in jullie bezit) 

4.000 Inwoners hebben gereageerd op het onderzoek (4.000 inwoners gereageerd) van Kantar. Op 
een infosheet zijn de belangrijkste resultaten naar voren zijn gehaald. Aandachtspunten: 
energietransitie is een niet-in-mijn-achtertuin onderwerp, en hoog percentage (1/3 deel) heeft 
interesse om te investeren in zonneparken en windparken.  
Reacties vanuit de Participatietafel: 
• Resultaten per gemeente zijn deels uitgesplitst. Zou spreiding beter willen zien door 

uitgebreider onderzoek naar stad en buitengebied. Waarschijnlijk liggen de cijfers dan anders. 
Praktijk is vaak anders. 

• Huurders niet huurders, waar zitten verschillen. Karin stuurt meer informatie toe. 
• Lange termijn richting 2030 wel waarmaken hierdoor worden mensen enthousiast als ze mee 

kunnen doen. 
• De weerstand is een onderwerp waar de participatietafel het apart over moet hebben. Hoe ga je 

hiermee om?  
• Budgetten voor dit soort onderzoeken. Onderzoek hoeveel je nodig hebt voor 50% 

eigenaarschap. Goede randvoorwaarden nodig; daarvoor aanbevelingen in participatietafel. Als 
het lukt wat betekent dat voor lokale economie? 

• Er is nog budget en gaan kijken waar zitten interessante dingen in. Wordt de volgende keer 
opgepakt. 

 
  



4. Plan van aanpak RES 1.0 (wordt toegelicht) 

5 juni 2020 → concept-bod is ingediend 
8 september → Plan van Aanpak klaar  
23 september → vindt besluitvorming PvA plaats 
1 maart 2021 → in laten gaan bestuurlijke besluitvorming  
1 juli 2021 → dient RES 1.0 gereed te zijn en bij NP RES opgeleverd te worden  
 
Er lopen nu op 3 niveaus processen voor de RES: 
1. Lokaal, gebiedsuitwerking gebieden. Willen dit zelf doen?  
2. Regionaal proces. Vooral gericht op thema’s die voor alle gemeenten van belang zijn. Ruimtelijke 

visie. Uitwerken scenario’s moet nog plaatsvinden. Ook regionaal plaats vinden zon op dak, 
afstemming warmte. Participatie en lokaal eigenaarschap. Graag ontvangen wij jullie input 
hierover. 

3. Bovenregionaal traject. Bijv. Parenco.  
 
• Er komen regionale en bovenregionale ateliers.  
• Gemeenten geven zelf aan dat zij het proces op vrijwillige samenwerking met buren willen 

aangaan.  
• Participatie is project- en gebiedsafhankelijk. Geen standaardaanpak die overal geldt. Lokaal 

proces ligt bij gemeente. Regionaal bij RES? Kunnen tools aanbieden om iedereen te bereiken.  
• Gebieden meekijken. Op welk niveau en welke manier willen jullie daar een rol in spelen? 
• Concept-bod wordt half september ondertekend door colleges. 50% eigenaarschap, zodat zij dit 

ondersteunen. RES ziet belang participatietafel en dit is doorgezet naar raadsleden om hen 
enthousiast te krijgen. Ook naar het Klimaatberaad. Is op de agenda een van de onderwerpen. 

• In de 3e week van augustus ligt het 1e concept klaar van het PvA. Wie wil er meelezen en adviezen 
op meegeven? Laten weten of naar Karin e-mailen.  

 
De volgende leden willen meelezen met het PvA: Carel, Tom, Ramon, Irma, Nando, Herbert, Jan. 
 
4. Uitvoeringshandreiking (zie notitie) 

Opstellen van de Handreiking zal plaatsvinden in een aantal werksessies met verschillende partijen 
waaronder afvaardiging van de P-tafel. De Handreiking bevat twee belangrijke onderdelen: 

1. Integrale gebiedsgerichte aanpak ondersteunen 
Dit levert voordelen op zoals: 
- het is duurzamer; 
- opgaven aan elkaar koppelen; 
- project versterken;  
- draagvlak vergroten; 
- kwaliteit omgeving borgen; 
- meer geldstromen. 

2. Participatieve aanpak ondersteunen. Wat is er nodig en hoe kun je dat vormgeven? 
Vraag aan P-tafel is wie wil hieraan bijdragen? Ook deelnemers klimaatberaad worden erbij 
betrokken. Maximaal 3 sessies (in september). De Handreiking is niet verplicht maar we hopen dat 
gemeenten, ontwikkelaars en anderen deze in zullen zetten om tot betere participatieve plannen te 
komen.  De bestuurders juichen dit toe. De handreiking is in september klaar.  
 
5. Verslag 

Het verslag van 30 april en de stukken worden vastgesteld. Besloten wordt de documenten op de 
RES-website te plaatsen zodat ze herleidbaar zijn i.v.m. transparante werkwijze. 
 
  



6. Afspraken en afsluiting 

Wij horen graag wie van jullie mee wil denken bij de volgende stappen. De volgende bijeenkomst is 
met een klein gezelschap om PvA en handreiking te bespreken. Informatie hierover ontvangen jullie 
via een e-mail.  
 

Acties 

• RES heeft faciliterende rol, meenemen in het PvA. 
• De 2 andere enquêtevragen die we niet hebben kunnen stellen, sturen we toe via de e-mail. Ook 

andere aanpassingen sturen we naar jullie toe. Dit is de basis om mee verder te gaan.  
• Wanneer wij een volgende keer een enquête houden, sturen wij jullie vooraf de vragen toe, zodat 

jullie er eerder over kunnen nadenken.  
• Huurders niet huurders, waar zitten verschillen. Karin stuurt meer informatie toe 
• Er is nog budget en gaan kijken waar zitten interessante dingen in. Wordt de volgende keer 

opgepakt. 
• Regionaal proces → Participatie en lokaal eigenaarschap. Graag ontvangen wij jullie input 

hierover. 
• Besloten wordt de documenten op de RES-website te plaatsen zodat ze herleidbaar zijn i.v.m. 

transparante werkwijze. 
• In de 3e week van augustus ligt het 1e concept klaar van het PvA. Wie wil er meelezen en adviezen 

op meegeven? Laten weten of naar Karin e-mailen.  
• Wij horen graag wie van jullie mee wil denken bij de volgende stappen. De volgende bijeenkomst 

is met een klein gezelschap om PvA en handreiking te bespreken. Informatie hierover ontvangen 
jullie via een e-mail. 

 
Meelezen PvA: Carel, Tom, Ramon, Irma, Nando, Herbert, Jan. 
 


