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Even voorstellen

• Regio accounthouder Zuid-Holland en Zeeland

• Thema expert participatie/representatieve 
democratie

• Raadslid Raad voor het Openbaar Bestuur

• Ervaring als gemeenteraadslid, statenlid en kort 
wethouder

• Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

• Ondersteuning 

• Duidelijkheid geven 

• Monitoren 

Opdrachtgevers: VNG, IPO, UvW, Rijk 
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30 Energieregio’s
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RES

• Verdeling lasten en lusten 

• Verdelen van schaarse ruimte

• Verdelen van pijn

• In regio

• Tussen regio’s
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Het gaat om



Democratie & draagvlak is:

• Dynamisch proces

• Beweegt altijd 

• Is er nooit van zelf

• Is nooit af

• Ontwikkelt zich door botsing van behoeften en 
belangen (conflict) 

• Spanning op lange termijn opgave en korte 
termijn keuzes en pijn
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Meervoudige democratie
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Representatieve democratie Participatieve democratie

Doe democratie

Startnotities RES volksvertegenwoordigers
Raadswerkgroepen
Raadsinformatieavonden
Regionale werkgroep volksvertegenwoordigers

Input:
Straatgesprekken
Enquêtes
Werkateliers
Serious games

PWE
Burgerpanels
G1000

Energiecoöperatie
Lokaal eigenaarschap
Financiële participatie



Positie volksvertegenwoordigers bij de RES

De RES 1.0 wordt vastgesteld door de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de 
Waterschappen > de hoogste bestuursorganen van de 
decentrale overheden (representatieve democratie)

RES afwegingskader: Maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak (naast Kwantiteit, Ruimtegebruik en 
Systeemefficiëntie)

Waarom is de positie van volksvertegenwoordiging van 
groot belang?

• Democratisch mandaat. Hoogste bestuursorgaan van 
gemeente, provincie en waterschap.

• Vertolken stem van inwoners 
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Klimaatakkoord



Wat zien we in de samenleving
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• Actieve inwoners die initiatief nemen om zon 
en windprojecten te realiseren vanuit idealen

• Bezorgde en boze inwoners die aandacht in 
media en juridische procedures opzoeken om 
initiatieven en ideeën tegen te  houden

• Grote (nog) stille middengroep

• Hoe gaat het zich ontwikkelen? Welke invloed 
hebben we daarop?
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• Vooral bestuurders en ambtenaren zijn de 
afgelopen jaar samen druk aan de slag geweest

• Hebben in ateliers en bijeenkomsten input 
opgehaald

• Zoektocht naar hoe vanuit gelijkwaardigheid te 
opereren als één overheid

• Zoektocht naar hoe participatie vormgeven, 
wanneer en met wie

• Informeren en betrokkenheid 
volksvertegenwoordigers vaak lokaal weinig 
gezamenlijk regionaal

• Balanceren tussen deadlines en betrokkenheid 

• Voorkeur voor vermijden van conflicten op 
zoek naar harmonie en acceptatie

Wat zien we bij overheden



Wat vraagt het van de diverse 
betrokkenen

• Actieve rol in kaderstelling 
en controleren van college

• Weten welke waarde je van 
belang vindt in 
Energietransitie

• Daarin laten voeden door 
inwoners en ondernemers

• Met andere 
volksvertegenwoordigers in 
regio gesprek voeren over 
gezamenlijke opgave
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Volksvertegenwoordigers

• Ondersteunen bestuurders 
met kennis van feiten & voors
en tegens voor het maken van 
de afweging

• Voeden van volksvertegen-
woordigers via griffier

• Kennis brengen en bestuurlijk 
commitment ophalen voor 
betrokkenheid inwoners bij de 
RES

• Ambtelijke samenwerking in 
regio vergroten

• Ondersteunen bestuurders bij 
goed voeren van het conflict

Ambtenaren

• Open transparant proces met 
volksvertegenwoordigers

• Investeren in betrokkenheid 
volksvertegenwoordigers en 
wat zij nodig hebben

• Investeren in betrokkenheid 
inwoners

• Investeren in interbestuurlijke 
samenwerking

• Ruimte creëren voor debat 
over verdeling van lusten en 
lasten, verdeling van 
schaarste in ruimte

• Aangaan van conflict

Bestuurders



Corona en participatie
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Van offline Naar online



Best practice: Online platform Drechtsteden
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Corona en persoonlijk contact
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Click to edit Master title styleVergroten inclusiviteit via EVA
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Lorenzo Squintani, universitair docent Europees en economisch recht, doet samen met universitair hoofddocent 
omgevingspsychologie Goda Perlaviciute onderzoek naar de publieke acceptatie van duurzame energieprojecten.



Stelling 1
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Corona maakt participatie met inwoners te complex



Stelling 2

Energietransitie is te ingewikkeld voor online 
vormen van participatie.
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Digitale leeromgeving: 
Energieparticipatie
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Voor volksvertegenwoordiger, initiatiefnemer, inwoner, ambtenaar/bestuurder die werkt aan de RES



www.regionale-energietransitie.nl

Voor vragen/suggesties: h.sahin@npres.nl
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