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Samenvatting 

• Zoek samenwerking voor nieuwe samenleving.  
 Zoek elkaar op.  
 Kennis delen/initiatieven/financieel. Kennis geeft inzicht en inzicht leidt tot bewustwording 

en actie. 
 Lokaal maatwerk en creativiteit 

• Partijen samen sturen op goed resultaat. 

• Geef opties en maatwerk en neem zorgvuldig de tijd en begin op tijd met het gesprek: niet 
verdedigen maar in gesprek gaan. 

• Vertel het verhaal en maak het tastbaar. Het echte verhaal over hoe overlast ervaren wordt, wat 
er aan te doen.  

• Ideeën en gedachten verder brengen in de regio en ook lokaal het verhaal opbouwen over nut 
en noodzaak, helder communiceren naar inwoners. Aangeven wat de speelruimte is, mogen 
inwoners meebeslissen? 

• Rol gemeenten bij stimuleren gedeeld eigenaarschap inclusief gedeelde financiën om 50% 
eigendom te organiseren. 

• Aansluiten bij gesprekken gemeenten over projecten. Gemeente maakt afspraken en ontwikkelt 
spelregels. Participatie opnemen in beleid vanaf planvorming t/m eigendom.  

• Stel goede formulering op en handreiking met tools. Tip: Masterclass gaat over 'naar de 

mensen toe', al nodig vóór de omgevingswet. Daar lonkend perspectief bieden/uitwerken en 

laten zien wat het hen ook op kan leveren. Dat is ook het moment om raads leden erbij te 

betrekken. https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid 

• Belangrijk om verschil te maken tussen het 'spelletje' van de RES-sen om aan de theoretische 

TWh te komen en anderzijds echt in de praktijk iets op gang te brengen. Zijn echt twee 

verschillende dingen. 

• Omwonenden, boeren, jongeren, corporaties, ontwikkelaars met elkaar in gesprek, zodat er iets 
gebeurd, zowel lokaal als regionaal. 

• Hoe betrek je inwoners aan de voorkant bij de RES? Omgevingsvisie Gaaf Gelderland mooi 
voorbeeld van meedenken en inbreng leveren. Inwoners betrekken is een opgave als het om 
regionale opgaven zoals de RES gaat waar meer dan 700.000 inwoners bij wilt betrekken. 

• Ook raadsleden behoren tot de partijen die goed geïnformeerd moeten worden. Ook zij vragen 
zich af, wat er gaat gebeuren. 

• Kijk eens naar de uitgangspunten RES Rivierenland. 
 

Acties 

• Wacht niet papier af, maar ga aan de slag met een juiste aanpak en betrokkenheid van 
betrokken partijen. Integraal en gebiedsgericht en verder kijken dan alleen E-transitie 
 Wie neemt initiatief? Op deze vraag is nog geen antwoord gekomen. Onafhankelijke partij, 

bijvoorbeeld GNMF, beroep doen op het GEA? 
 Lokaal maatwerk en creativiteit zijn noodzakelijk.  
 Via RES boodschap producten die ontwikkeld zijn.  
 Uitwisseling informatie.  

• Bewustwording creëren. Objectief wetenschappelijk verhaal vertellen. Bijvoorbeeld serie over 

wat er nodig is bij tv-Gelderland. Doel is vooral dat er acceptatie voor de energietransitie 

ontstaat. Mensen betrekken bij nut en noodzaak is 1e actie van Participatietafel 
• Agreen: Bijvoorbeeld hoogleraar benaderen. Per doelgroep bekijken welke communicatie-

middelen er nodig zijn. Bijvoorbeeld ook app/Instagram. 

• Help gemeenten met het organiseren van draagvlak ipv alleen kritiek te hebben 

• Belangrijk dat gemeenten een stevig participatiehandvat krijgen (LTO) 

https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid


• Opstellen beleidskaders door gemeenten voor participatie 

• Meedenken, teksten concept-bod. Bijvoorbeeld uitvoeringsparagraaf.  
 Verzoek Karin.  
 Suggesties/meelezen.  
 Denktank voor adviezen. 

• Laat de inwoners van de regio meelezen met het concept-bod en reactie geven. Geef iedereen 
een kans. 

• Lokaal eigenaarschap en betrekken voorkant. Graag opnemen in participatieverhaal concept-
bod. 

Meelezen: Alex de M. Rob Smit, Hans R., Carel, Andre, Ramon, Irma, Nando 
 


