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Inhoudsopgave:
1. Verslag op hoofdlijnen (rode draden) van de
deelsessies
2. Samenvatting resultaten, analyse en conclusies
van de Synthetron sessie
3. Presentaties tijdens de bijeenkomst

Meer informatie:
• Het volledige verslag van de deelsessies
is bijgevoegd als word document
• Het volledige verslag van de Synthetron is bij ons
opvraagbaar

1. Verslag op hoofdlijnen (rode
draden) van de deelsessies
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Participatie is van groot belang!
Daarnaast is het participatieproces pas begonnen
en vraagt per gemeente om maatwerk.
Wees duidelijk in welke rol je aanneemt
als gemeente en hoe je het verhaal vertelt.
Is 50% lokaal eigendom wel haalbaar en wenselijk?
Ga in gesprek waar het echt over gaat.
Geef duidelijkheid wanneer je waarover
kan meepraten: in welke fase bevindt het project
zich en welke vorm van participatie hoort daarbij?
Kaders zijn noodzakelijk: waar praten we wel en niet
over.
Zorg dat iedereen (zo goed als mogelijk)
op hetzelfde vertrekpunt zit.
Wees eerlijk over de mogelijkheden en
neem bewoners serieus.
Zorg voor een continue stroom aan informatie, ook
achteraf, de terugkoppeling is juist belangrijk.

2. Samenvatting resultaten
Synthetron

Lessen uit het verleden over
participatietrajecten
 Wat niet doen
 Valse verwachtingen

Wat wel doen
 Kaders:

 Voorafgaande goed weten wat er met
eventuele participatie uitkomsten
wordt gedaan, geen valse beloften

 Duidelijk zijn over waar de
verschillende stakeholders wel en niet
over kunnen participeren

 Communicatie
 Deelnemers laten weten wat er met de
input wordt gedaan.

 Vraag

 Proces duidelijk
 Duidelijk aangeven wat er gevraagd
wordt, waarom een participatie traject
wordt opgetuigd en de rol van de
deelnemers is en uiteindelijke doel
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 je krijgt nooit allee groepen mee.
Hoeveel tijd en energie steek je in
groepen die geen interesse hebben? En
hoeveel tijd steek je in de groepen die
juist actief willen meedenken?
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Hoe je bewoner meekrijgt in het proces van
grootschalige opwekking zon en wind
 Wat moet er wel gebeuren
 Aan de voorkant duidelijk aangeven wat de invloed van de participatie zal zijn op het gehele proces.
 Betrek jongeren bij het project en geef hen een belangrijke stem.
 Maak ruimte voor dialoog: zorg dat inwoners zich gehoord voelen en weten waar hun invloed (niet)
ligt
 Geef ook ruimte voor alternatieven (binnen bepaalde kaders)

 En wat niet?
 Valse hoop en schijn participatie geeft geen motivatie voor inwoners
 burgers niet als NIMBY wegzetten

 Wat kun je zelf doen
 Een initiatief starten in de buurt
 Zorgen dat mijn inbreng invloed heeft, er toe doet
 Laat je niet ontmoedigen door mensen die niets willen. Deel successen, dan groeit het enthousiasme
'vanzelf'

30/09/2021

CONFIDENTIAL

5

Hoe zorg jij als gemeente of initiatiefnemer
dat iedereen mee kan (en wil) doen?
 Belanghebbenden zonder stem door:
 Zorg voor begrijpelijke informatie

 Proces (start, aanhaakmoment)
 Zet verschillende middelen in, niet alleen grootschalige (digitale) bijeenkomsten
 Maak duidelijk wat de eigen belangen zijn ( gemeente, energiemaatschappij
enz.)
 24/7 informatievoorziening en mogelijkheid om inbreng te doen. Iedere burger
stapt weer op een ander moment in.

 Wanneer genoeg
 (geen synthetrons)
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Hoe kunnen we slimmer samenwerken om
participatie beter met elkaar te doen? Wat is
er dan nodig?
 Nodig:
 Eerlijk zijn. dus de burger op alle vlakken informeren!

 #Wat heb jij nodig en van #wie?
 Rijk; van het rijk verwacht ik hulp bij de nut-en noodzaak discussie , te
vaak verzanden we in projectparticipatie in discussies over; waarom niet
op zee? Waarom geen kernenergie? waarom geen waterstof?
 #gemeente moet ook sceptici serieus nemen
 #gemeente moet laten zien dat ze haar woord houdt, bv: als de
gemeente natuur belangrijk vindt, is het logisch dat ze vervolgens de
natuur beschermt
 #wethouders mogen zich niet uitsluitend door industrie laten informeren
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Eindadvies van deelnemers om participatie
goed op poten te krijgen
Duidelijk, eerlijk over verwachtingen zijn en open
 Maak duidelijk wat de overheid precies aan inwoners vraagt en waarom. Dat maakt het belang van
hun bijdrage helder.
 Wees eerlijk in wat je zegt en de verwachting die je schept
 blijf vragen en luisteren

Inloopsessies, forum en bijeenkomsten
 Je zal het vertrouwen van burgers moeten terugwinnen, de gemeente moet een leidende rol spelen
in participatie, niet een participatieformulier opgesteld door de Eneco. Duidelijke informatie over nut
en noodzaak van windturbines, voor- en nadelen en communiceer dat via huis-aan-huis-brief, digitaal
en ga de wijken in. Vraag wat de burgers willen door inloopsessies en burgerforum en doe wat met
deze uitkomsten
 Nuttig dus om ook dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren

Energieregio
 #Energieregio moet de gezamenlijke opgave blijven communiceren en de regie op het proces houden
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2. Analyse van de Synthetron
dialoog
De lessen en adviezen in de subgroepen en in
de Synthetron zijn in te delen in de volgende
categorieën:
1. DOEL van de participatie –
participatieruimte, invloed, intensiteit
2. PROCES: open, transparant, navolgbaar
3. TOEGANG: inclusief
4. SPEELVELD: gelijk, diverse groepen,
compleet beeld
5. WEDERKERIGHEID: het belang van de
participant wordt gehoord en gediend
6. ROLLEN: wie heeft welke rol in het
participatieproces
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2. Conclusies uit de Synthetron
dialoog
Als we naar de uitkomsten van de Synthetron kijken,
zien we heel veel consensus op:
• wees duidelijk over het doel van de participatie,
wat is de participatieruimte
• zorg voor een transparant, eerlijk, open en
navolgbaar proces waar iedereen kan instappen
op zijn eigen moment
We zien ook veel waardering voor inclusieve
toegang, en zo breed mogelijk en gevarieerde
groepen betrekken.
En we zien verder nog adviezen over:
• wederkerigheid: zorg dat de bewoners er zelf
ook wat aan hebben; en
• wie heeft nou welke rol.
N.B.: We hebben nog meer input nodig over
samenwerking en ondersteuning.
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3. Presentaties tijdens de
bijeenkomst
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Agenda
1. Opening en toelichting uitvoeringstafel door
Ron de Graaf - gastheer
2. Aan de slag in groepen door Marianne Zuur
– technisch voorzitter

3. Online aan de slag door Leo Dijkema Synthetron
4. Terugkoppeling uitkomsten
5. Toelichting op vervolgproces en afsluiten
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1. Voortgang RES-proces
• Besluitvorming RES 1.0 (juli 2021): door

alle overheden vastgesteld, behalve 1
gemeente in Noord-Holland Zuid
• Uitvoeringsprogramma opstellen:

 Uitvoeringstafels in sept en okt
 Plan per deelregio met daarin: waar

staan we nu en wat gaan we komende
2 jaar realiseren
 Vaststelling colleges dec 2021
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Uitvoeringstafels
Uitgangspunten:
• Input voor het uitvoeringsprogramma RES
• Gezamenlijk uitvoeringsprogramma
opstellen. Co-creatie draagt bij aan
eigenaarschap en samenwerking.

Uitvoeringstafels:
• Participatie en communicatie
• Kennis delen en ontwikkelen

• Monitoring
• Proces naar RES 2.0
• Regionale samenwerking warmte

• Zon op dak
• Opwek op land (of water)

Uitvoeringstafel Participatie
en communicatie
3 bijeenkomsten:
Di 28 sept, 9.30-11.30 uur: Participatie
bij de planvorming en realisatie van zonne- en
windprojecten.

Di 5 okt, 10.00-12.00 uur: Procescommunicatie
Onderwerp aan de uitvoeringstafel ‘Proces naar
RES 2.0’
Geweest:
Ma 20 sept, 12.00-13.30 uur:
Publiekscommunicatie over de
energietransitie
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2. Aan de slag
• Uiteen in subgroepen
• Wat zijn je ervaringen met participatie in
duurzame opwekprojecten (of eventueel
andere overheidsprojecten) waar we wat
van kunnen leren voor het RES
uitvoeringsprogramma?
• Iedereen komt aan het woord, we maken
een rondje
• Als je aan de beurt bent, noem dan ook
even je naam en organisatie
• We maken vandaag geen gebruik van de
chat
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3.
• Introductie Syntethron
• Hoofdvraag:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
omgeving mede eigenaar (betrokken) is van
het project/plan of proces om te komen tot het
plan? En wie heeft wat van wie nodig?

5. Vervolgproces
• U ontvangt het verslag van de bijeenkomst.
Hierop kunt u uw eventuele aanvullingen

geven.
• Het verslag is mede input voor het
hoofdstuk Participatie en communicatie in
het uitvoeringsprogramma.
• Vaststelling colleges uitvoeringsprogramma

in dec 2021.

Vragen? Mail:
info@energieregionhn.nl
(Noord-Holland Noord)
of info@energieregionhz.nl
(Noord-Holland Zuid)

