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Vertrekpunt uitvoeringstafel
Ter voorbereiding op de Uitvoeringstafel Kennisdeling is al overleg geweest met aantal RESkennispartners: NP RES, RVO, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Participatiecoalitie en Servicepunt duurzame
energie. Afgesproken is om gezamenlijk tot een Kennisprogramma RES te komen. Voor de zomer is door
de RES programmaorganisatie NHN en NHZ een uitvraag gedaan onder deze doelgroepen. Zij konden
aangeven over welke onderwerpen zij meer kennis zouden willen krijgen en in welke vorm. De volgende
onderwerpen bleken daarbij populair;
-

Inclusieve energietransitie
Energietransitie en gezondheid
Participatie en rol burgerberaad bij planvorming
Omgaan met weerstand en zorgen
Zon op grote daken
Natuurinclusieve zonneparken
Financiële participatie
Hoe kom je van zoekgebied tot initiatief

Voor de twee laatstgenoemde onderwerpen worden al kennissessies georganiseerd:
- Kennissessie/werksessie financiële participatie
7 oktober 2021
- Kennissessie van zoekgebied tot initiatief
2 december 2021
Hieronder zijn de algemene aandachtspunten benoemd tijdens de uitvoeringstafel weergegeven.
Aanvullende onderwerpen die tijdens de uitvoeringstafel zijn besproken zijn in de tabel in de bijlage
gevoegd.

Algemene aandachtspunten
Kennis moet op een makkelijke manier gedeeld worden, bijvoorbeeld digitaal, maar ook ‘offline’ via een
dagblad, de wijk in en op excursie/op locatie in gesprek. Het delen van openbare kennis is belangrijk,
bijvoorbeeld via webinars. De websites RES’en als bibliotheek/platform en links naar sites als
hieropgewekt.nl moeten beschikbaar blijven. Zorg ook dat informatie goed gevonden kan worden op de
website. Hou daarbij rekening met kleine gemeenten met minder ambtelijke capaciteit. Hou voor
inwoners rekening met mensen die geen tools daarvoor hebben en/of anderstalig zijn. Liefst in de vorm
van stappenplannen/ aanpakken/ praktische tips.
Tijdens de uitvoeringstafel werd de voorkeur voor een mix van organisatievormen benoemd voor
kennisdeling. Ook binnen de ambtelijke organisatie is kennisdeling essentieel. Hierbij is het van belang
dat volksvertegenwoordigers ook betrokken worden. Gevoel is dat ambtenaren info naar
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volksvertegenwoordigers filteren, bewust zijn van beeldvorming daarover is belangrijk. Daarnaast moet
er gekeken worden naar kennisinstellingen en hoe hun kennis ontsloten kan worden. Verder werd ook
het inzetten van ervaringsdeskundigen benoemd. Naar de RES-structuur wordt gekeken voor state-ofthe-art kennis. Voor de afzender gaat voorkeur uit naar garantiefondsen (type WBW), Invest-NL.
Informatie vanuit banken kan voor uitleg over risicobeoordeling.
Het grote verhaal van de energietransitie
Om de energietransitie goed te begrijpen en er deel aan te kunnen en willen nemen is het belangrijk dat
de keuzes die zijn gemaakt goed worden uitgelegd en wetenschappelijk worden onderbouwd. Dit geldt
ook voor de keuzes die nog gemaakt gaan worden ten aanzien van bijvoorbeeld waterstof en
kernenergie. Maar ook op het niveau van de productieketen is het ontsluiten van kennis belangrijk:
waarom zijn zonnepanelen een goede keuze als het gaat om CO2-reductie? Zijn alle productiefactoren
wel meegenomen? Anders kan het gevoel ontstaan dat de keuzes politiek zijn gemaakt en niet
gebaseerd op feiten. Actie hierbij is het via het RES-programma kenbaar maken aan het rijk dat deze
behoefte er is en aandringen op een landelijk verhaal: communicatie en kennisdeling.
Het is belangrijk dat de inwoners weten welke keuzes er zijn. Anders worden keuzes voor ze gemaakt en
hebben ze te weinig kennis om ook alternatieven aan te dragen. Negatieve geluiden moeten ook
‘gehoord’ worden, zorg dat je ook kritische informatie ontsluit, bijv. op je website. Daarnaast is het
belangenrijk om ook bestaande voorbeelden waar het goed loopt voor het voetlicht te brengen. Hoe
werkt bijvoorbeeld lokaal eigendom over de windmolen in de wijk/gemeente en waarvan de bewoners
ook profiteren van de opbrengsten?
Tijdens de uitvoeringstafel werden volgende aanbevelingen gedaan: Ga in gesprek met burgers op
emotioneel niveau; blijf dicht bij wat hen raakt (directe leefomgeving, toekomstige generaties etc.). Kijk
waar burgers over geïnformeerd willen worden en zend niet te veel. Verschillende vormen zijn mogelijk.
Zoek burgers op; ga de wijk in, sluit aan bij bestaande wijkraden, gespreksgroepen etc. Via buurtgenoten
raakt men geïnteresseerd in duurzame opwek of besparing. Tijdens de uitvoeringstafel werd daarom
benoemd dat bestaande lokale structuren gebruikt kunnen worden voor kennisdeling (kerken,
verenigingen, sportscholen). Maak een publiekssamenvatting van bijeenkomsten of werk met metadata/
kernwoorden/ tags. Richt een studiegroep in van betrokken inwoners. Stel een ideeënbus in, waar
mensen interessante artikelen kunnen opsturen naar de RES-organisatie.

Vervolg
U heeft een week om te reageren op dit verslag; zijn er punten die we niet goed hebben overgenomen of
hebben we dingen gemist? De verslagen zijn mede input voor het hoofdstuk ‘kennisdeling’ in het
uitvoeringsprogramma. U ontvangt de concepttekst van dit hoofdstuk, zodat u ook hierop uw
aanvullingen kunt geven. Het streven is om het uitvoeringsprogramma december 2021 door de colleges
te laten vaststellen. U ontvangt dan het gehele uitvoeringsprogramma.
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