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Elsbeth Mensink

Van: Bestuurszaken
Onderwerp: FW: Menukaart Participatie RES West-Overijssel
Bijlagen: Menukaart Participatie RES West-Overijssel DEF.pdf; VNG-Magazine-11-

juni-2020.pdf

Van: Gerssen, S. (Sandra) <S.Gerssen@overijssel.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 10:07 
Aan:  
 
Onderwerp: Menukaart Participatie RES West-Overijssel 
 
Aan Griffiers RES West Overijssel  
en ab-leden van het Waterschap,  
   
Bijgaand stuur ik op verzoek van het projectteam RES West-Overijssel de menukaart participatie met het verzoek 
deze te verspreiden onder de raden, staten en ab’s.  
   
Toelichting  menukaart participatie  
De menukaart participatie is een middel dat is bedoeld als ondersteuning bij het vormgeven van de 
participatieprocessen in jullie gemeenten binnen de RES/energietransitie.  
Je kunt hier gebruik van maken als je het gesprek met inwoners wilt organiseren. Hij is opgezet vanuit de 5 
participatiedoelen die het NP RES heeft bepaald.  
Daar hebben we de traptreden van de participatieladder aangeknoopt en vervolgens de middelen die je kunt 
gebruiken.   
Bij elk middel (op pagina 2) zie je welk participatiedoel je ermee kunt bereiken, welke traptreden van de 
participatieladder je daarbij kunt toepassen en  
voor welke doelgroepen en in welke fase van het RES-proces het middel geschikt is.  
   
De menukaart is ontwikkeld door Willem Wijnen (projectleider communicatie en participatie RES Twente), 
Annajorien Prins (provincie Overijssel) en Els Holsappel (projectleider communicatie en participatie RES West-
Overijssel) met input vanuit het NP RES. De menukaart is al gedeeld met de communicatieadviseurs en wordt nog 
gedeeld met de werkgroep RSAB. Deze menukaart is uitermate geschikt als hulpmiddel voor de raad om keuzes te 
maken ten aanzien van participatie. Uiteraard krijgt de menukaart ook een plek op onze website. Dat gebeurt zodra 
het bijbehorende instructiefilmpje ook gereed is, dat binnenkort in samenwerking met Studio Vers Bestuur gemaakt 
wordt.    
   
Artikel VNG Magazine  
In bijgaande special over de RES van VNG Magazine is een artikel te vinden (vanaf pagina 24) met interviews met 
drie RES’en waar die van ons er eentje van is. Bart heeft namens onze RES het woord gevoerd. Deze is overigens ook 
te vinden op onze intranetpagina:  
https://www.reswestoverijssel.nl/intranet/res+in+de+media/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1704713  
   
   
   
Met vriendelijke groet,  
   
Sandra Gerssen | secretaris van de werkgroep rsab RES West Overijssel  
Regionale Energiestrategie West-Overijssel                                                   
E: s.gerssen@overijssel.nl | T: 06 50164390  
www.reswestoverijssel.nl  
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