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Routekaart

Samen op weg naar...

Participatiedoelen

De participatiedoelen bestaan uit vijf doelen. Elk doel staat
op zichzelf en dient op basis van een (omgevings)analyse

Uitleg menukaart participatie RES
Deze menukaart is een hulpmiddel om de procesparticipatie voor

Participatietreden

de energietransitie/RES vorm te geven. Voor elke fase in het proces

Tools

kun je een route uitstippelen. Die route begint bij het doel: wat
wil je bereiken met de procesparticipatie? De participatiedoelen

gekozen te worden.
De vijf participatiedoelen die we onderkennen zijn:

zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Nationaal
Programma RES. Als je het doel hebt bepaald kies je de trede op de

Faciliteren op

participatieladder: hoeveel invloed heeft de doelgroep op het proces

Aansluiten bij

en wat gebeurt er met het resultaat? Vervolgens kies je het middel
dat het beste bij je doel en de participatietrede past.

Aansluiten/faciliteren van bestaande initiatieven en (delen
van) de RES aan hen overdragen.
(Mee)beslissen

Het doel dat je wilt bereiken met de procesparticipatie is dus leidend
voor de keuzes die je daarna maakt. Het middel volgt uit die keuze.

Eigenaarschap

Op deze manier kun je een aanpak bepalen vanuit het resultaat dat

organisaties zich mede-eigenaar voelen van de RES.
Coproduceren

Draagvlak
Realiseren van maatschappelijke steun voor de keuzes
die in de RES moeten worden gemaakt.
Adviseren

Deskundigheid / kwaliteit besluit
De RES kwalitatief zo goed mogelijk maken door de kennis, ervaringen, behoeften en denkkracht van inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties te benutten.

je wilt behalen. Participatie is immers geen doel op zich, maar een
middel om acceptatie, kwaliteit van besluitvorming of draagvlak te
behalen. Het is daarbij belangrijk om scherp te hebben wat er met
het resultaat gebeurt en wie uiteindelijk beslist en de traptrede te
kiezen die daarbij past. Zorg ervoor dat dit voor iedereen in het
proces duidelijk is.
Instructie
Het gaat hier om procesparticipatie: het betrekken van de
samenleving bij het proces (energietransitie/RES). Het gaat dus
niet om projectparticipatie (het eigenaarschap van of het financieel

Raadplegen

participeren in een energieproject).
• Kies het doel dat je met je participatie wilt bereiken;
• Kies de participatietrede die bij dat doel past;

Acceptatie

• Kies de tool (zie pagina 2) die past bij het doel, de participatietrede

Realiseren van acceptatie van het proces van de RES en
de maatregelen die hiervoor genomen worden.

Informatie over de tools op blad 2

Zorgen dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke

en de fase van het proces.
Informeren

Elk doel en elke traptrede heeft een kleur. Bij elk middel op
het overzicht op pagina 2 staat in de kolom ‘Doelen’ via de
kleurenbolletjes voor welke doelen dat middel geschikt is.

Tool (wat)

Doelen

Behorende bij deze
participatietrede

Digitaal
inzichtelijk

Welke RES Fase

Geschikt voor

Waar toegepast

Voor meer informatie ga naar

Uitvoerder

Adviseurs voor de Toekomst

Adviseren
Raadplegen

Concept naar 1.0

Scholen, kennisinstellingen en gemeente, coöperaties.

Hellendoorn, Almelo, Wierden

NMO

Gemeente en kennisinstelling(en)

Adviesgroep instellen

Coproduceren
Adviseren
Raadplegen

Concept naar 1.0
Herijking RES

Maatschappelijke organisaties (natuur- en milieuorganisaties, VNO-NCW, landbouworganisaties, vertegenwoordiging
energiecoöperaties, woningcorporaties, etc).

RES West-Overijssel

RES-regio

Gemeente en/of RES regio

Beeldenbank

Informeren

Concept naar 1.0

Inwoners en jongeren.

Externe specialist

Gemeente en/of
Maatschappelijke organisatie

Burgerforum/-panel

Adviseren

Concept naar 1.0
Herijking RES
Uitvoering RES

Inwoners, m.n. ook degene die niet zijn georganiseerd in
een belangengroep.

Wijk bij Duurstede

Democratie in Actie

Gemeente en/of RES regio

Burgertop/Energietop

Raadplegen

Concept naar 1.0
Herijking RES

Inwoners en ondernemers.

Kampen, Steenwijkerland

NMO, G1000

Gemeente

Dorps- wijkgesprek

Raadplegen
Informeren

Alle fases

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
(per dorp, wij of buurt).

Enschede, Almelo, Ommen, Staphorst,
Raalte, Zwolle

Externe specialist

Gemeente

Energiebroedplaats

Adviseren
Coproduceren

Concept naar 1.0
Herijking RES

Lokale gebieden/kernen cq. buurtschappen, gemeenteraden. Ommen

NMO, Buurtkracht

Gemeente en/of RES regio

Energiecafe

Raadplegen
Informeren

Concept naar 1.0
Herijking RES

Volksvertegenwoordigers, inwoners, georganiseerde
stakeholders, maatschappelijke organisaties.

RES Twente

NMO

Gemeente en/of RES regio

Energie Challenge prijsvraag

Coproduceren
Adviseren
Raadplegen

Concept naar 1.0
Uitvoering RES

Jongeren en kennisinstellingen.

RES Zeeland

Externe specialist

Gemeente, RES regio, Provincie.

Enquete/peiling (online)

Raadplegen

Concept naar 1.0
Uitvoering RES

Inwoners en ondernemers.

Borne, Hengelo, Enschede, Dalfsen,
Ommen, Zwolle, Cleantech Regio

NP RES

Gemeente en/of RES regio

Gebiedsatelier

Coproduceren
Adviseren
Raadplegen

Concept naar 1.0
Herijking RES

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
(per dorp, wij of buurt).

Olst-Wijhe

NMO, externe specialist

Gemeente

Gebiedsregisseur

Adviseren
Raadplegen

Alle fases

Lokale belangengroepen, werkgroepen, coörperaties.

Gemeente Hellendoorn en Ommen

NMO, externe specialist

Gemeente en/of RES regio

In gesprek met Jong RES

Raadplegen
Informeren

Alle fases

Jongeren/inwoners, gemeenteraadsleden.

Jong RES, Provincie

Gemeente en/of RES regio

Lokaal initiatief

Faciliteren op
(Mee)beslissen
Coproduceren

Alle fases

Energiecooperaties, wijk- dorps- of buurtschappen, individuele initiatieven van agrariërs, inwoners of ondernemers, etc.

RES West-Overijssel

Participatie coalitie

Gemeente en/of RES regio

Masterclass (webinar)

Informeren

Concept naar 1.0

Gemeenteraadsleden, bestuur, lokale belangengroepen,
werkgroepen kern- en buurtschappen.

Hellendoorn

NMO, externe specialist

Gemeente en/of RES regio

Online burgerparticipatie

Faciliteren op
(Mee)beslissen
Coproduceren
Adviseren
Raadplegen
Informeren

Alle fases

Inwoners, maatschappelijke organisaties,
ondernemers, kennisinstellingen.

Regio Amsterdam

Externe specialist

Gemeente en/of RES regio

Pubquiz

Informeren

Alle fases

Inwoners en volksvertegenwoordigers.

Hardenberg, RES Noord-Holland

Externe specialist

Gemeente en/of
Maatschappelijke organisatie

Regionale Inspraakavond

Raadplegen

Concept naar 1.0

Volksvertegenwoordigers, inwoners, georganiseerde
stakeholders, maatschappelijke organisaties.

RES Amersfoort

Democratie in Actie, NMO

Gemeente en/of RES regio

Serious Game

Raadplegen
Informeren

Concept naar 1.0

Inwoners, gemeenteraden, jongeren.

Hardenberg, Ommen,
TU Twente

UT, Hogeschool

Gemeente en/of RES regio

Sprintsessie

Coproduceren
Adviseren
Raadplegen

Alle fases

Gemeente, gemeenteraadsleden, georganiseerde
stakeholders, maatschappelijke organisaties.

o.a. WT4-gemeente, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente

Provincie, externe specialisten

Gemeente en/of subregio

WATT Nou? - Swipocratie

Raadplegen

Concept naar 1.0
Herijking RES

Jongeren/inwoners.

De Bilt, Cleantech Regio

NMO, externe specialist

Gemeente en/of RES regio

Werkatelier(s)

Coproduceren
Adviseren
Raadplegen

Alle fases

Maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers,
gemeenteraad.

RES West-Overijssel

NMO, externe specialist

Gemeente en/of RES regio

