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Welkomstwoord

Wies Thesingh
Programmamanagers RES NHN
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Expertsessie ‘Ontwikkelen 
Handreiking Participatie RES’
Vraagstuk gemeenten: hoe lokale participatie vormgeven? 

Doel RES programma’s: handvatten en ondersteuning 
bieden aan gemeenten bij het vormgeven van participatie in 
het RES-proces op lokaal niveau.

Doel expertsessie: kennis ontwikkelen en oogsten
Beoogd resultaten expertsessie: 
- Relevante inzichten over participatie in RES-context
- Antwoord(en) op concrete vragen van lokaal betrokkenen

Vervolg:
- Handreiking opstellen en delen
- Gemeenten: vormgeven participatie (stap 3)
- September: Kennisdeeldag participatie
- November: lokale verrijking concept RES met participatie
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Wat is de RES?
Uit de handreiking RES, 20-12-2018:

“De RES is een instrument om ruimtelijke inpassing met
maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. (…)

De RES is tevens een manier om langjarige samenwerking
tussen alle regionale partijen te organiseren, (…)

Tenslotte is de RES een product waarin de regio beschrijft 
welke energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn.”

RES opgave  Nationale doelstellingen vanuit eigen ambitie in 
de praktijk brengen, met betrokkenheid van regionale en lokale 
belanghebbenden. 
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Belangen, beeldvorming en betekenis

- Tabel ter illustratie – Bron: rapport Slim Schakelen 

RES:
- elektriciteit: grootschalige duurzame opwek
- warmte: duurzame bronnen koppelen aan vraag

Betekenis Energietransitie: veel meer dan dat!   
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Met het RES-proces als kader: hoe participatie vormgeven?

Voorbereiding Concept RES RES 1.0 Uitvoering en herijking RES

Langdurig werken aan maatschappelijk draagvlak

Abstract Concreet
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Wat verstaan we onder 
participatie in de RES?

Participatiewaaier:
• Procesparticipatie in overheidsbesluitvorming
• Financiële en eigendomsparticipatie > andere sessie!

Participatieladder procesparticipatie RES:
• Informeren en signaleren > basis: communicatie!
• Raadplegen 
• Adviseren 
• (Co)produceren.

Risico?: bij hogere mate van participatie (invloed) 
belanghebbenden in proces: complexiteit en kosten 
omhoog

Conform begrippen gehanteerd in concept Klimaatakkoord
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Waarom participatie?

Participatie vergroot de kans op…

• Aansluiting RES op de lokale context en behoeften
• Draagvlak RES
• Zorgvuldige inpassing in de fysieke leefomgeving.
• Mogelijke inpassing RES in (toekomstige) omgevingsvisies
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Proces fase Concept RES
Noord-Holland Noord en Zuid

Nadruk participatie ligt bij Stap 3: Lokale verrijking:
• Lokaal toetsen van draagvlak voor scenario’s;
• Bepalen randvoorwaarden;
• Korte termijn kansen.

Uitgangspunten:
• Lokale toetsing en verrijking wordt zelf  vormgegeven;

Mate van participatie? In welke vorm? Wie participeren? 
• Gemeenten zijn eigenaar en gastheer in uitvoering. 

!

Concept RES
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Participatie vormgeven: online veel 
kennis beschikbaar - een voorbeeld

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
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Participatie vormgeven: 
beschikbare kennis in RES-context

Bijlage 3: Handreiking Participatie, dec 2018

https://regionale-energiestrategie.nl/toolbox/default.aspx

Geleerde lessen vijf  RES pilotregio’s, okt 2017 
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Programma
13.10u Welkom & Inleiding

13.35u Binnengekomen vragen

Ronde I
13:45u Wat kunnen we leren van…?
14:15u In gesprek met experts

14:45u Pauze

Ronde II
15:00u Wat kunnen we leren van…?
15:30u In gesprek met experts

16:00u Preview aanbod, oogsten & vooruitblik
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Binnengekomen vragen

1. Raadsleden: Hoe hen betrekken?

2. Effectiviteit: Hoe participatie zorgvuldig en effectief  
vormgeven binnen kaders van tijd en geld?

3. Abstract vs. Concreet: Hoe omgaan met dit 
spanningsveld gedurende de doorlooptijd RES-fases?

4. Vertrouwen: Hoe zorgen voor maximaal vertrouwen 
bij participanten? Hoe omgaan met wantrouwen?

5. Beeldvorming: Hoe daarmee omgaan / beïnvloeden?

6. Bereik: Hoe lastig bereikbare doelgroepen bereiken?

7. Differentiatie lokale activiteiten: Op doelgroep, 
opgave (warmte/elektriciteit), gebiedstypologie, 
geografisch niveau?

8. Lokale verschillen: Hoe omgaan met verschillen in 
wijze van participatie tussen aangrenzende 
gemeenten?

9. Lessons learned – Wat kunnen wij leren van andere 
participatie trajecten?

10. Ook de lusten: hoe kan RES als kans worden gezien?

11. Maximale regie inwoners: hoe zou dat eruit zien?
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Wat kunnen we leren van…?
Ronde 1



Zijn RES en participatie verenigbaar?

Herman Verhagen





Say Yes to the DRESS

voorbeeldpresentatie.19



RES en participatie

RES:
- Landelijke richtlijnen
- Strak tijdschema
- ‘Militaire operatie’

Participatie:
- Open proces
- Gelijkwaardige dialoog
- Geen beperkingen
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Waarom wringt het? 



Focusgroepen participatie

1. Gemeenteraden en bestuurders:

- Versterken kennispositie

- Dilemma’s en keuzevraagstukken bespreekbaar maken

2. Maatschappelijk middenveld en regionale stakeholders:

- Risico kloof bestuur-samenleving verminderen

- Valideren van RES einddocument

21



Uitsmijters

- Zie de uitkomst van RES als halfproduct

- Communiceer dat ook onder het motto: ‘we hebben elkaar nodig 
om hier iets volwaardigs van te maken’

- Vermijd de indruk dat alles nog open is 

- Geef aan welke concrete resultaten in concrete lokale situaties 
geboekt moeten worden.

.22



hvcgroep.nl



Social License

Preventie Omgevings Risico’s

RES Noord Holland 
Noord

PROVINCIE NOORD HOLLAND

13 JUNI 2019 
EELCO DE GROOT, ADVISEUR SOCIAL LICENCE / LECTOR RISK 
MGMT TU DELFT 



Social License

Preventie Omgevings Risico’s

Vertrouwen

 Burger in overheid / politiek is significant 
lager dan in private sector, media en
rechtsstaat

 Burger in ambtenaren ruim 2x lager dan
in loodgieters, automonteurs

 Wereldwijd afnemend vertrouwen in 
representatieve democratie

Bron Sociaal Cultureel Planbureau, Edelman



Social License

Preventie Omgevings Risico’s

Gevolgen niet breed gedragen 
en begrepen beleid

 Feiten : juridisering complexe projecten : 5% rechtbank, 86% RvSt, 9 
% EU HvJ…

 Voorbeeld schaliegas Boxtel

 NL beleid schaliegaswinning

 Cuadrilla voldoet hieraan

 Proefboorvergunning, Gasland, Huizinge :

 Discussie – organisatie – mobilisatie – nationaal protest

 Wethouder trekt vergunning in

 170 gemeenten verklaren zichzelf schaliegasvrij

 Moratorium 10 jaar op winning schaliegfas

 Kostbare rechtszaken



Social License

Preventie Omgevings Risico’s

Handreiking Participate…  

2011; 23 pag, 
22 stelregels

2017, 22 pag Honderden ongelijksoortige methoden



Social License

Preventie Omgevings Risico’s

Adviezen RES 

 Zorg voor vangnet onvoldoende gedragen beleid in RES

 Hanteer international best practices voor participatie

 Zorg voor democratische legitimiteit, betrek de grijze
middelmoot; betaalbaarheid wordt waarschijnlijk zeer belangrijk

 Hanteer deliberatieve principes, CX op B1 niveau, voldoende
tijd, transparantie, gelijkwaardigheid

 Maak onderscheid tussen grote, complexe projecten en kleinere
initiatieven

 Zoek optimum betrekken : niet te weinig en niet teveel !

 Procedurele rechtvaardigheid belangrijker dan distributieve
rechtvaardigheid



Verrijking of vinkje?
Hoe doen we het goed?



Dienstbaar of plicht?



Zorg dat je de juiste mensen aan 
tafel krijgt!



• Informatie 
bijeenkomsten • Excursies • Ateliers

Adviseren 
= 
meepraten 

Raadplegen 
= 
meedenken

Informeren 
= 
meeweten

Regionaal- professionele stakeholders
Lokaal - bewoners



Betrokkenheid door financiële 
participatie



Ruimte aan Voorwaarden



Accepteren of mee eens?

Wanneer is het proces geslaagd?



Tip: Grijp in!



In gesprek met experts
Ronde 1



PAUZE



Wat kunnen we leren van…?
Ronde 2



Best practice participatie in de 
energietransitie

 Voorstellen

 Gevraagd naar Best Practice. 

• uitdaging in Nederland. 

• tot nu toe niet super met verduurzamen

• gebrekkige participatie heeft er mee te maken.

 Mom: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Manuel den Hollander (CALorie, NHEC, VEINH, PWOZ)



Best practice?
Zonder Participatie

 Windmolens in NH (historische 
bagage=protest=afstel=politieke njet=0 
verduurzaming)

 Warmtenet van Amsterdam (monopolist 
Nuon, duur)

 Grondgebonden zonneweides Groningen 
(grote externe bedrijven, geen lokale 
winsten, wel lokaal protest én 
netproblemen)

 Windpark Hollandse Kust Noord 
(aanhoudende protesten van Noordwijk t/m 
Bergen)

Met Participatie

 Planparticipatie én projectparticipatie 
zoals Dorpsmolen Reduzem (iedereen 
profiteert)

 Warmtenetten in Denemarken: 340 
warmtecoöperaties die het beste 
functioneren. (Geen verplichting, net 
en bron in eigendom van coöperatie) 

 Grondgebonden zonneweides Bergen 
Energie (rekening houden met alles, 
bewoners eigenaar, biodiversiteit)

 Eiland Samsø (rijk en blij geworden, 
groen uithangbord)



Kop 
Kop
Subkop

Erna Krommendijk
e.krommendijk@mnh.nl
0630191288 



Erna Krommendijk

e.krommendijk@mnh.nl

0630191288 

In onze organisatie /achterban huizen twee zielen:
• Mensen die zich inzetten voor duurzame energie
• Mensen die zich inzetten voor natuur en landschap

Wij zien het als onze missie 
duurzame energieopwekking te 
verenigen met natuur en 
landschap



Niet zo

Maar……



Intermezzo: Vergroot je 
Speelveld

Van Conflict of Weerstand naar
• Over de schutting kijken
• Patronen doorbreken 
• Samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden



Voorbeeld: Vergroot je 
Speelveld



Voorbeeld: Vergroot je 
Speelveld



Inwoners meekrijgen: zo lukt 
het 

1. Het beste proces is volledig, zorgvuldig en 
inclusief.

Hou zelf de regie

2. De financiële baten voor de lokale 
gemeenschap.

50% lokaal eigendom is mogelijk



Ervaring leert: Altijd doen bij het 
betrekken van de omgeving rond 
wind- en zonneparken:
✓ Hou regie, laat het niet alleen aan de 
ontwikkelaar over 

> formuleer eerst een visie; betrek omgeving

✓ Start altijd bij de hele energieopgave - niet bij 
zon en wind  

> Met een concrete opgave voor ogen, nog 
zónder vooraf vastgestelde locaties, zijn de meeste 
mensen uiteindelijk bereid mee te puzzelen en te 
zoeken naar de beste plekken in plaats van weerstand 
te (blijven) bieden. 



✓ Begin nú, we mogen geen tijd meer verliezen 

> Een gebiedsproces rond de aanleg van 
zonnevelden en windturbines kost tijd. 

> Tijd nodig, maar klimaatopgave is urgent

> dus begin nu.

✓ Let op het democratisch gehalte van het proces

> Betrek in het gebiedsproces daarom heel 
bewust en vanaf het begin een brede groep 
belanghebbenden

> Nodig ook de tegenstanders uit

> potentiele problemen komen in beeld



Maar zo? 
Energietuinen in cocreatie met de omgeving



Bedankt!

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Kleine Tocht 4a
1507 CB Zaandam

www.mnh.nl



Huurders
de Energietransitie, Aardgasvrij  

13 juni 2019
Expertsessie RES NH

Haarlem



Samen op weg naar CO2-neutraal  
Nieuwe fase breekt aan: de 
Energietransitie. 
Wat betekent dit voor 
huurders(organisaties)?
• Participatie – afspraken
• Betaalbaarheid – compensatie
• Woonkwaliteit – comfort



Structuur Energietransitie Gebouwde 
Omgeving
1) Landelijk Warmte expertisecentrum (2019)
2) Regionale Energiestrategie (RES) (2019-2020)
3) Leidraad warmte voor gemeenten (2019-2020)
4) Warmtevisie gemeente + Besluitvorming 

gemeenteraad (2020)
5) Wijkuitvoeringsplannen (2021)



Hoofdopties klimaat akkoord
1. All electric woonlasten alert!
Buitengebied, lage woonintensiteit stedelijk
a. Wat als salderen wegvalt
b. Isolatie bestaande schil ipv BENG/NOM:   hogere elektra lasten

2. Warmtenet woonlasten alert!
a. NMDA = (bij huurders vaak) “Iets tot best wel Meer dan Anders”, 

afleverset, GJ tarief, vastrecht
b. Faciliteer overstap van gas naar elektrisch (koken)



Hoofdopties klimaat akkoord
3. Hybride WP/gasketel (biogas H2) woonlasten alert!
Bedoeld voor binnenstedelijk/monumentaal? 
a. CE Delft: biogas/H2 zou 3x zo duur als aardgas kunnen zijn (zeg 1,5 

tot 2,= euro per m3?)

Overig: 
• Wat heeft de netbeheerder over voor een 100 % aardgasvrije straat? (ipv

600,= afsluitkosten gas te rekenen)
• Meer ruimte, tijd en aandacht voor decentrale blok en buurtoplossingen 

nodig: WKO, buurtwarmtepomp, blok-opslagsystemen, kleine netten



Aandachtspunten  RES
Mbt huurdersorganisaties = maatschappelijke organisaties en 
bewonersinitiatieven
• Volledige participatie bij RES?
• Wat is toegevoegde waarde?
Minimaal:
• Informeer ook de huurdersorganisaties vanuit RES (vergeet ze niet)
• Inzet corporaties vooraf afstemmen met h.o.
• Routekaart corporatie is geen blauwdruk
• Belang huurders niet gediend met gokken op één paard



Ondersteuning en scholing aardgasvrij
Voor individuen, bewoners commissies of huurdersorganisaties

Voorbeelden:
• Wooncoaching en energiecoaching
• Routekaart op wijkniveau (kennismaking met alle opties)
• Afspraken over aardgasvrij, NOM, of aansluiten op warmtenet 
• Sociaal plan bij aardgasvrij, warmtenet of NOM
• Afspraken Participatie: RES, Warmtevisie, Wijkuitvoeringsplannen
• Verduurzamingstechnieken op woningniveau (LTV, MTV, HTV)



Routekaart naar CO2-neutraal  

Introductie:
Speel het spel! 



In gesprek met experts
Ronde 2



Preview aanbod, oogsten en 
vooruitblik
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Preview aanbod:
Communicatie NHN en NHZ

Procescommunicatie: verbinden, faciliteren en inspireren
• Complexiteit werkbaar maken
• Transparantie: iedereen kan zich informeren (geen campagne). 

Draagvlakvorming: betrekken partijen, ondersteuning en advies
• Beeldvorming RES niet in eigen hand 
• Managen van verwachtingen
• Objectiveren en mobiliseren: feiten (geen emoties), commitment
• Duidelijk over rolverdeling: lokaal worden keuzes gemaakt

Bron: communicatie strategie RES NHN en NHZ, concept 7 juni 2019
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Preview aanbod:
Link nationaal programma

• Expert-pool

• Netwerk

• Deelbare kennis en middelen

• Andere ondersteuning
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Preview aanbod:
Handreiking Participatie RES NHN en NHZ
Doelgroep: ambtelijk betrokkenen die voor gemeenten 

participatie gaan vormgeven
Focus: concreet en toegepast voor ons RES-proces
Stijl: beknopt, leesbaar, visueel

Inhoudsopgave (concept)
1. Kader: RES en participatie
2. Inspiratie en geleerde lessen uit best practices
3. Vragen en antwoorden
4. Overige tips en overwegingen
5. Aanbod ondersteuning: keuzemenu
6. Bijlagen:

Bronnen: referenties achtergrondinformatie participatie
Sjablonen: stakeholderanalyse, participatieplan
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Preview aanbod in keuzemenu:
Formats lokale werkateliers

• Vorm van ontwerpend onderzoek; 
• Format afhankelijk van vraag en doelgroep;

Uitgangspunten:
• Drie scenario’s deelregio’s als input
• Gesprek gaat over principes, implicaties (visueel en 

kwantitatief) en voorkeur.
• Genereren van bruikbare en vergelijkbare output. 
• Zo snel mogelijk uitvoerbaar voor gemeenten zelf: 

train-de-trainer, toolkits

• (Lichte) ondersteuning in de uitvoering en uitwerking 
mogelijk op verzoek. 

• Gemeente is eigenaar en gastheer
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Preview aanbod in keuzemenu:
Hulpmiddelen: kaarten / visuals

Ter ondersteuning bij activiteiten in stap 3 kunnen we 
illustratieve kaartbeelden en visuals maken

Naar behoefte ontwikkelen van kaarten waar bewoners zelf  
ideeën voor goede locaties op kwijt kunnen. 
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Preview aanbod in keuzemenu:
Serious games 
• Leidt tot bewustwording & openen van het gesprek;
• Geeft inzicht in colour locale.
• Insteek afhankelijk van doelgroep(en): inwoners, raden, …

Voorbeeldopbouw:
1. Context scheppen: presentatie over de opgave en mogelijke 

scenario’s;
2. 1e ronde: bespreken en beoordelen scenario’s;
3. 2e ronde: bespreken mogelijke gebieden voor opwekking, 

becommentariëren op kaart;
4. 3e ronde: zoeken naar mogelijke plekken door fiches van wind 

en zon neer te leggen op de kaart. 

• Opbrengst wordt met een app vertaald naar draagvlakkaarten. 
• Meerdere games in het aanbod
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Oogsten: reflectie op vandaag
Vraagstuk gemeenten: hoe lokale participatie vormgeven? 

Doel RES programma’s: handvatten en ondersteuning 
bieden aan gemeenten bij het vormgeven van participatie in 
het RES-proces op lokaal niveau.

Doel expertsessie: kennis ontwikkelen en oogsten
Beoogd resultaten expertsessie: 
- Relevante inzichten over participatie in RES-context
- Antwoord(en) op concrete vragen van lokaal betrokkenen
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Vooruitblik

Vervolg:
Gemeenten:
- vormgeven stap 3
- lokale communicatie
- behoefte ondersteuning?
- november: Uitvoering stap 3

Uitnodiging aan jullie:
1. Vragen/nabranders appelo@appm.nl , hendriks@appm.nl

2. Betrokkenheid bij review handreiking gewenst?
3. Ideeen keuzemenu (aanbod) appelo@appm.nl , hendriks@appm.nl

Ondersteuning RES programma:
- juli: handreiking uitwerken en delen
- communicatie
- september: Kennisdeeldag
- november: Ondersteuning stap 3



Expertsessie ‘Ontwikkelen 
Handreiking Participatie RES’
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!


