Factsheet Participatie
Participatie kent een aantal vormen, waarbij onderscheid te maken is
in het type participatie en de fase van de energietransitie:
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Betrokkenheid van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling
van energiebeleid (bv.
bepalen van energiemix
en zoekgebieden en/of
het bepalen van de kaders
voor de opwek van
zonne- of windenergie).

Betrokkenheid van
inwoners/ondernemers
bij de ontwikkeling en
realisatie van een windof zonproject. Dat geldt
zowel voor de betrokkenheid op het proces
(overleg met omwonenden
bijvoorbeeld) als meedoen

Inwoners/ondernemers investeren individueel geld
in een ontwikkelproject
voor de opwek van duurzame energie, lopen zelf
risico en delen mee in
de (rente)opbrengsten.
Inwoners/ondernemers
hebben geen zeggenschap
over het project, ook niet
over de besteding van de
opbrengsten.

Inwoners/ondernemers zijn
(gedeeltelijk) eigenaar van
de installatie van een windof zonnepark, meestal in
de vorm van een energie-,
wijk- of dorpscoöperatie,
en hebben zeggenschap
over het project, inclusief
(een deel van) de opbrengsten. Daarnaast kan een
deel van de opbrengsten
via een gebiedsfonds naar
de omgeving van het windof zonnepark gaan.

participatie of lokaal
eigendom).

In de huidige fase van de RES lopen deze vormen van participatie lokaal door elkaar heen:
in sommige gemeenten is de procesparticipatie afgerond en is men gestart of bezig met de projectparticipatie (al dan niet in een gebiedsproces), in andere gemeenten loopt de procesparticipatie nog voor het
ontwikkelen van het energiebeleid, terwijl er tegelijkertijd ook al projectparticipatie plaatsvindt voor
lopende initiatieven voor de opwek van zonne- of windenergie.

Procesparticipatie
Afspraken startnota/communicatie- en participatiestrategie
Participatie met inwoners = gemeente = lokaal
Participatie met maatschappelijke organisaties = RES-organisatie = regionaal

Uitgangspunten:
• Participatie in een zo vroeg mogelijk stadium, om zo de maatschappelijke acceptatie te vergroten.
• De participatie vindt plaats op het hoe, waarom en waar en vanuit de heldere boodschap over de
omvang van de opgave waar we binnen West-Overijssel voor staan: die staat vast.
• Vooraf geven de gemeenten heldere kaders mee aan de participanten, over wie waarover beslist
(de beslissingsbevoegdheid ligt bij de bevoegde bestuurlijke organen binnen het
samenwerkingsverband RES).
• We stemmen participatie-activiteiten vooraf met elkaar af, waarbij we steeds de brug slaan tussen
het lokale proces en het gezamenlijke proces op regioniveau en we delen ervaringen met elkaar.

