
 
 

Verslag Participatietafel  

Dinsdag 25 augustus, 19.00-20.30 uur 

Via Teams 

 
De opzet leidt tot de volgende agenda: 
 
1. Opening, agenda en verslag 
Herbert Verploegen laat zich verontschuldigen en logt mogelijk later in.  
- Participatietafel stelt zelf de agenda op en wordt gevoed door werkorganisatie.  
- Volgende keer punt chat toevoegen aan agenda? 
- Lea: als het gaat om realiseren doelstellingen dan is besparen energie en verduurzamen woningen 

een belangrijk onderwerp. Valt echter niet binnen de RES. P-tafel kan dat wel oppakken. 
- Volgende keer op de agenda: Jacco Vermeer (zie e-mail). Alle documenten bij elkaar kan interessant 

zijn. 
- Ramon heeft Jaarverslag en jaarplan van Kennisnetwerk gestuurd, ter kennisname. Vragen kun je 

aan hem stellen. 
 

Verslag: 
- Opmerking doel Participatietafel gaat over gevraagd en ongevraagd adviseren. Wel in verslag 

opnemen.  

- Constans Pos (gemeente Rheden, lokale werkgroep duurzaamheid is raadslid en geen 

wethouder) 

- Doel Participatietafel: zou participatie en … moeten staan.  
 
2 Vaststellen doel, rol, taak, Participatietafel  

(n.a.v. gesprek 15 juli is de notitie aangescherpt. Zie bijlage).  
De notitie wordt besproken en vastgesteld met daarbij de volgende opmerkingen: 

- Advies geven over lokaal eigendom (wordt opgenomen) 
- Er staat niet aangegeven wie besluit wanneer de P-tafel stopt. Dat laten we zo staan. 
- Participatieladder opnemen in het document (de ladder zelf is niet opgenomen, er wordt wel naar 

verwezen). 
Verder genoemd:  
Noem voorbeelden die logisch aansluiten bij activiteit beschreven in p-tafel. Gemeente handvatten 
geven gesprekken over RES. Meer inwoners betrekken en meer aanscherpen in lijn.  
Bekijk met een positieve blik hoe je de Participatietafel in beeld kan brengen zodat meer mensen 
aanhaken. De Participatietafel is geen actiegroep, wil participatie in de RES mogelijk maken en heeft ook 
oor voor mensen die het niet eens zijn met de E-transitie. Het is niet alleen meepraten maar ook 
concreet iets doen. 
Vraag die voor ligt op welke wijze de P-tafel beter in beeld kan komen zodat gemeenten dit ook op het 
netvlies hebben: 

- Goede handreiking naar gemeente. LTO stelt informatie/advies op en deelt dat met de RES’sen, 
bestuurders, etc. Dit als voorbeeld hoe LTO het doet. 

- De Participatietafel wil een visie neerzetten op participatie. Vraag is of dat nodig is en of het niet te 
veel tijd vraagt waardoor adviesrol te weinig aandacht krijgt. 

- De P-tafel zou een rol in de startbijeenkomst kunnen vervullen. 



- Iedere donderdag is er een RES-spreekuur. Thema kan ook een keer participatietafel zijn. 
- De RES-AN brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Heb je idee, artikel of column, mail deze naar 

Eva Oosterwegel. Lever dit voor 1 september aan. Stem van tevoren met elkaar af om met ideeën te 
komen; 

- Meeliften in op te zetten Kennisportaal; 
- e-mailadres P-tafel voor vragen en ideeën.  

De enquête die gehouden is, biedt ook informatie m.b.t. participatie en wensen inwoners van de 
regio.  

De Participatietafel zal haar meerwaarde ook moeten bewijzen. 
 
Vaststellen tekst voor de website over Participatietafel (zie bijlage) 
- Mail suggesties voor de website naar Eva Oosterwegel.  
- Doel en doelgroep moeten helder zijn en tekst daarop afgestemd (bijv. woordgebruik zoals 

stakeholders) en de volgorde van de onderwerpen op de website. Formulering over meedoen aan 
de P-tafel iets anders formuleren, te strak. 

- voorstel van Ramon om met een klein groepje te kijken naar het onderdeel participatie op de 
website en advies te geven. Eva Oosterwegel is aanspreekpunt en neemt uiteindelijk besluit. 

 
Missen we nog iemand aan de Participatietafel? 
Via de mail zijn de volgende suggesties binnengekomen: Eddy ter Brake: verhuurders- en 
huurdersorganisaties; Jordan Young: betrekken van minima (NMG en P-coalitie zijn hier al mee bezig) via 
energiecoaches, betrokkenen van de Arnhem AAN of Schuldhulpmaatje. Hetzelfde geldt voor mensen in 
het onderwijs voor het betrekken en enthousiasmeren van jongeren en woningcoöperatie. 
Deelnemers denken na over organisatie van de Participatietafel, rollen van vz en secretaris. Zijn 
zelfsturend en worden gefaciliteerd door werkorganisatie. Volgende bijeenkomst staat dit onderwerp 
op de agenda. 
 
3 Plan van aanpak RES 1.0 (Jolanda van Rensch geeft een presentatie en heeft een 
aantal vragen. (Het PvA is nog niet compleet en wordt daarom nog niet toegezonden, ook presentatie 
is om die reden niet toegezonden) 
Noot: PvA is vrijdag 11 sept toegezonden 
Waar staan we nu?  
Van voorlopig concept naar concept; Wensen en bedenkingenprocedure tot 15 september; 1 oktober  
indienen concept bod; 1 juli 2021 indienen definitief bod; Opstellen Plan van Aanpak periode 1 okt 2020  
tot 1 juli 2021. 
Input voor PvA is breed opgehaald. Gesprekken gehad met: Bestuurders (uitgangspunten), 
Klimaatberaad breed (ambtenaren duurzaamheid en RES), Communicatiemedewerkers, Regio, 
Klimaatberaad smal (→ lichte koerswijziging), Participatietafel. Alle input komt samen in het PvA wat op  
7 oktober voor besluitvorming wordt neergelegd in het Pfo-Duurzaamheid. 
 
Het PvA bestaat uit 3 pijlers:  
Pijler 1. Borgen RES in Groene Metropoolregio 
Pijler 2. Integrale benadering RES: 
Wat doen we lokaal?  
Gemeenten pakken de opgaven zelf op. Er zijn 2 ijkmomenten: in december en in februari. Op deze   
momenten kan mogelijk bijsturing plaatsvinden. Participatie kan op alle vlakken. Participatietafel kan 
daarin adviseren. 
 
Wat doen we regionaal?  
Naast lokaal gaat ook regionaal proces lopen. Warmteverhaal wordt regionaal opgepakt, bouwstenen  
voor de ruimtelijke inpassing (visie), hoe de RES-AN zich verhoudt tot het Klimaatakkoord. Gemeenten 
willen een  kennisportaal. Ook participatietafel kan hierin een rol spelen. 



Wat doen we bovenregionaal?  
Op 10 september is er een bovenregionaal atelier. Daar wordt bekeken wat regio’s samen hebben en op 
welke wijze daar op kan worden geanticipeerd. Maar ook regionale warmteverdeling is een vraagstuk 
wat regio-overschrijdend is. En de lobby vanuit de Gelderse regio’s richting Rijk, e.a. partijen i.v.m. 
‘schurende’ wet- en regelgeving m.b.t. de RES. 
 
Pijler 3.  Van visie naar uitvoering 
Kijken ook verder wat er in uitvoering moet gebeuren na RES 1.0. Ook zien we hier een rol voor de 
Participatietafel.  
 
Deze aanpak, lokaal wat kan, heeft ook risico’s in zich zoals verschil in tempo, uitvoeringsniveau, aanpak, 
draagvlak, ruimtelijke impact, integraliteit, etc. Wordt met de bestuurders besproken.  
 
Over de wensen en bedenkingen op het concept bod zijn geen concrete afspraken gemaakt. Gemeenten 
sturen dit op. Dat geldt ook voor de stakeholders. P-tafel kan dat ook doen. 
 
4 Communicatiemedewerkers gemeenten (Eva Oosterwegel)  
Communicatieadviseurs hebben een platform waar zij ervaringen, ideeën, vragen, uitwisselen. Idee is 
om de P-tafel en de communicatieadviseurs met elkaar in contact te brengen. Communicatieadviseurs 
en de participatietafel kunnen samen leerervaring ophalen. Welke expertise zit bij jullie en kun je 
aanbieden aan de communicatie adviseurs. Eva Oosterwegel zit bij beide bijeenkomsten en kan de 
verbinding maken. Zij kijkt of het haalbaar/wenselijk is. 

 
Belronde met de communicatieadviseurs heeft het volgende opgeleverd. Gemeenten zijn bezig met de 
energietransitie. Beleidsadviseurs bepalen waarop geparticipeerd wordt en communicatieadviseurs over 
het hoe. Als participatietafel kunnen jullie hier een rol in spelen.  
 
5 Ophalen ideeën vervolgonderzoek enquête 

De enquête is afgerond en kent verschillende aspecten. Vraag is of er ideeën/wensen zijn om 
onderdelen daarvan op te pakken voor een vervolg. Dit onderwerp parkeren we nu en we komen hier in 
een volgend overleg op terug.  
 
6 Afronding en sluiting 

De agenda is te vol, dat zet te veel druk op de vergadering. Beter plannen.  
Neem vragen die overblijven mee in het verslag. 
Er is behoefte om elkaar fysiek te treffen. We kijken waar dat mogelijk is. Wellicht dat de raadszaken 
daar nu op toegerust zijn en er bij een gemeente overlegd kan worden.  
 
Onderwerpen agenda volgende keer 
-ophalen ideeën/voorstellen vervolg enquête 
-advies op PvA 
-organisatie Participatietafel 
 


