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De Ronde Venen

RES-REGIO U16

DE RONDE VENEN

TERUG NAAR DE KAART

Participatiemethoden 

•  Enquête randvoorwaarden 
Zon & Wind

•  Bijeenkomsten met dorpsraden 
en wijkvertegenwoordigers

•  Bijeenkomsten met belangen-
groepen, agrariërs en experts 

•  Gesprekken met belangen- 
groepen, agrariërs en experts 

•  Chat

•  Digitaal platform Zonenwind-
kaart.nl

•  Online bijeenkomst met  
jongeren

•  Straatgesprekken en  
spreekuren

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Online platform Duurzaam  
De Ronde Venen

•  Sociale media

•  Lokale en regionale media

•  Huis-aan-huis brief

•  Flyers

•  Posters langs de weg

•  Video met uitleg over de zoek-
tocht naar geschikte gebieden

•  Nieuwsbrief

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Voorbereidende raads bijeen -
komsten om de Gemeenteraad  
te informeren

•  Nota’s 

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform Duurzaam  
De Ronde Venen

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Sociale media

•  Bijeenkomst over resultaten 
Zon- en windkaart

•  Bijeenkomst over  
enquêteresultaten

•  Concept randvoorwaarden 
voorgelegd aan  
belangengroepen

Doel participatieproces

Informatie uit de samenleving ophalen om beleidskader zon/wind vast te stellen, en inwoners 

laten meedenken over de zoekgebieden.

Peildatum 05-02-2021

  

https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/resultaten+enquete+zon+en+wind/enqueteresultaten+zon+en+wind/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1407559
https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/resultaten+enquete+zon+en+wind/enqueteresultaten+zon+en+wind/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1407559
https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/resultaten+zon+en+wind+kaart/default.aspx
https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/resultaten+zon+en+wind+kaart/default.aspx
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Archief_Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2020/Nieuwsberichten_augustus_2020/Online_voorlichting_over_de_Regionale_Energiestrategie_RES
https://www.duurzaamderondevenen.nl/default.aspx
https://www.duurzaamderondevenen.nl/default.aspx
https://www.duurzaamderondevenen.nl/nieuwsbrief+aanmelden/default.aspx


STICHTSE VECHT

Participatiemethoden 

•  Enquête

•  3 gespreksavonden in maart 
2019 over beleidskader  
Zonnevelden

•  Digitale bijeenkomst

•  4 webinars in december 2020 
en januari 2021 over  
Omgevingsvisie en zonnevelden

•  Webinar over energietransitie 
en zonnevelden 11 maart 2021

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Inhoudelijke brief aan eerder  
betrokken stakeholders en  
inwoners in november 2020

•  Filmpje op gemeentelijke  
website

•  Ansichtkaarten over de  
Omgevingsvisie 

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatiebrieven

•  Bijpraat momenten  
Gemeenteraad

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Digitale inloopavond

•  Brieven in november 2020

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over beleidskader zon en omgevingsvisie.

Toelichting

Stichtse Vecht heeft een beleidskader voor zon vastgesteld in 2020. De participatie voor het beleidskader zon  

is gecombineerd met de participatie voor de RES. Daarom is deze informatie ook meegenomen in dit overzicht. 

Peildatum 16-03-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

Stichtse  Vecht

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5884/regionale-energiestrategie-res/


De Bilt

DE BILT

Participatiemethoden 

•  Enquête voor inwonerpanel

•  3 stakeholderbijeenkomsten 
over zonne-energie in januari 
2020

•  3 inwonersbijeenkomsten  
over zon- en windenergie in  
september 2020

•  Stakeholderbijeenkomst over  
windenergie in december 2020

•  3 bijeenkomsten voor inwoners 
en stakeholders over zon- en 
wind energie in januari/februari 
2021

•  Enquête over zon- en wind-
energie in februari/maart 2021

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale media waaronder  
de lokale kranten

•  Nieuwsbrief over zon- en  
windenergie’

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Uitkomsten van participatie- 
rondes zijn ter beschikking  
gesteld aan de raad

•  Raadsinformatieavond voor  
raadsleden in november 2020

•  Raadsinformatieavond voor 
raadsleden in april 2021.

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader zon vast te stellen, en inwoners laten  

meedenken over kansrijke gebieden voor zonne- en windenergie.

Peildatum 01-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

De Bilt

RES-REGIO U16

https://www.debilt.nl/over-de-bilt/inwonerpanel
https://debilt.raadsinformatie.nl/document/9578918/2
https://debilt.raadsinformatie.nl/document/9578918/2
https://debilt.raadsinformatie.nl/document/9578918/2
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/zon-en-windenergie


UTRECHT 

Participatiemethoden 

•  Flitspeilingen

•  (Online) gesprekken

•  Enquêtes

•  Swipocratie

•  Denkmee (discussieforum)

•  Werkbijeenkomsten

•  Klankbordgroepen

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Sociale media

•  Huis- aan- huis brieven

•  Nieuwsbrief

•  Interviews 

•  Digitale reclameborden

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsbrieven 

•  Raadsinformatiebijeenkomsten

•  Raadsleden zijn aanwezig  
bij (online) participatie  
bijeenkomsten

•  Regionale informatiebijeen-
komsten RES en REP

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  DenkMee (discussieforum)

•  Sociale media

•  Website

•  Nieuwsbrief 

•  Lokale media

•  Bewonerspanel

Doel participatieproces

Zoveel mogelijk verschillende Utrechters betrekken bij plannen en projecten. Ook de mensen die nu nog niet meepraten.

Toelichting

Utrecht werkt volgens ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ aan participatie. Dit betekent mensen raadplegen, advies vragen of 

samenwerken. Eind 2020, begin 2021 voerde de gemeente het stadsgesprek Nieuwe Energie met inwoners, en specifiek jongeren, ondernemers 

en energie-initiatieven. Doel van dit Stadsgeprek is om te horen wat Utrechters nodig hebben bij de overstap naar duurzame energie, 

en welke voorwaarden of ‘spelregels’ hiervoor zouden moeten gelden. Die spelregels moet de gemeente en de stad helpen bij te dragen 

aan een duurzame stad. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) staan de kansrijke zoekgebieden waar mogelijk windmolens, 

zoals in Rijnenburg en Reijerscop, en zonnevelden in de stad kunnen komen. 

Peildatum 01-01-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

Utrecht

RES-REGIO U16

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-opwekken/regionale-energiestrategie-res
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/stadsgesprek-duurzame-energie/
 https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/energie
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/wonen-en-energie/zonne-energie/


Zeist

ZEIST 

Participatiemethoden 

•  Sessies met georganiseerde 
stakeholders

•  Fysieke bijeenkomst in  
december 2019

•  Digitale bijeenkomst in  
juli 2020

•  Wattnou

•  Participatieproces Verkenning 
A12/spoorzone

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Nieuwsbrieven Nieuwe Energie 
en Verkenning A12/Spoorzone

•  Huis-aan-huiskrant Nieuwe 
Energie voor Zeist

•  Lokale en sociale media

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatiebrieven

•  Werksessie met de raad

Terugkoppeling 
richting inwoners

•  Website

•  Nieuwsbrieven Nieuwe Energie 
en Verkenning A12/Spoorzone

•  Lokale media

Doel participatieproces

Met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek gaan om te kijken naar mogelijkheden voor duurzame 

opwek in Zeist. De gemeente wil voor dit gebied een gebiedsvisie opstellen.

Toelichting

Zeist heeft een beleidsvisie zonnevelden ontwikkeld in 2020. Ook heeft de gemeenteraad in 2020 besloten 

een verkenning te starten naar de mogelijkheden van duurzame energie in de A12/spoorzone.

Peildatum 02-03-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Energie_en_milieu/Nieuwe_energie/Verslag_bewonersavond_Duurzame_opwek_in_Zeist_versie_6_en_def_webversie__2_.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Energie_en_milieu/Nieuwe_energie/Verslag_bewonersavond_Duurzame_opwek_in_Zeist_versie_6_en_def_webversie__2_.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Energie_en_milieu/Nieuwe_energie/Verslag_bijeenkomst_1_juli_2020_kansen_voor_zonnevelden_en_windenergie_in_Zeist.PDF
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Energie_en_milieu/Nieuwe_energie/Verslag_bijeenkomst_1_juli_2020_kansen_voor_zonnevelden_en_windenergie_in_Zeist.PDF
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.zeist.nl/energie-en-milieu/nieuwe-energie/routekaart-nieuwe-energie#c11613
https://www.zeist.nl/energie-en-milieu/nieuwe-energie/zonnevelden-en-windmolens


Nieuwegein

NIEUWEGEIN 

Participatiemethoden 

•  Enquête zonnevelden in  
februari 2021                   

•  Twee digitale bijeenkomsten 
met grondeigenaren en  
belanghebbende partijen in 
februari 2021

•  Fysiek duurzaamheidsloket in 
City Nieuwegein (vanaf voorjaar 
2021)

 

•  2 digitale bijeen komsten  
in maart 2021

•  Gesprekken met inwoners en  
belanghebbenden

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Lokale en sociale media

•  Gemeentelijke website

•  Online platform 

•  Huis-aan-huis briefkaarten

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Avonden van de raad

•  Raadsinformatiebrieven

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform

•  Gemeentelijke media, zoals  
Gemeentenieuws in de  
Molenkuier

Doel participatieproces

Met inwoners, belangengroepen en grondeigenaren in gesprek gaan over welke randvoorwaarden 

zij belangrijk vinden bij de selectie van locaties. De gemeente Nieuwegein wil locaties  

aanwijzen waar zonnevelden mogelijk zijn en ontwikkelt daarvoor een afwegingskader. 

Toelichting

De gemeente Nieuwegein heeft veel gedaan aan participatie voor de warmtetransitie. 

Peildatum 23-02-2020

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl


VijfheerenlandenVijfheerenlanden 

VIJFHEERENLANDEN

Participatiemethoden 

•  Masterclasses voor raadsleden 
en inwoners (zomer 2019)

•  Wattnou campagne voor  
jongeren (zomer 2019)

•  Energiecongres voor raadsleden, 
inwoners, maatschappelijke  
organisaties (oktober 2019)

•  Jongerencongres (oktober 
2019) 

•  Raadsinformatiebijeenkomst 
(VHL plein 2020)

•  Inwonerspanel duurzame  
energie (mei 2020)

•  Online platform opgezet  
(zomer 2020)

•  Digitale informatiebijeenkomst 
met gemeente Woerden  
(sept 2020)

•  Webinar zoekgebieden  
(30 maart 2021)

•  Enquete zoekgebieden  
(online tot 30 april 2021)

•  Inwonersgesprekken zoek- 
gebieden (mei 2021)

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Online platform

•  Lokale en sociale media 

•  Lokale krant

•  Videoboodschappen en  
filmpjes

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Alle informatie uit het  
participatietraject wordt  
gedeeld met de  
gemeenteraad

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online enquête  

•  Inwonersgesprekken

•  Digitaal platform

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over duurzame opwek zon en wind.  

Op basis van het participatietraject wil de gemeente zoekgebieden vaststellen. 

Toelichting

Vijfheerenlanden start in 2021 een participatietraject om inwoners te laten meedenken 

over duurzame opwek en zoekgebieden voor zon en wind. 

Peildatum 01-12-2020

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/projecten/regionale-energiestrategie/
https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/regionale-energiestrategie-res


Woerden

WOERDEN

Participatiemethoden 

•  Wattnou

•  Interviews met inwoners  
en stakeholders

•  Digitale enquête over  
duurzame opwek in januari 
2020

•  Energiecafé in januari 2020

•  Straatgesprekken in januari 
2020

•  3 fysieke inloopavonden in  
februari 2020

•  Digitale enquête over energie-
voorkeuren in fase maart t/m 
mei 2020

•  Webinar met Oudewater in 
april 2020

•  2 online sessies in mei 2020

•  2 fysieke inloopavonden in  
september 2020

•  Straatgesprekken in  
september 2020

•  3 online sessies in  
september/oktober 2020

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Digitale borden in de gemeente

•  Filmpje op gemeentelijke  
website

•  Nieuwsbrief

•  Berichten aan wijk- en  
dorpsplatforms

•  Flyers

•  Interviews wethouder met  
AD en RPL Woerden 

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatiebrieven  
na iedere fase

•  Verslagen sturen  
naar Gemeenteraad

•  Vijfradenconferentie  
Lopikerwaard

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Inloopavond

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader zon/wind vast te stellen.

Peildatum 01-01-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#enquete
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#enquete
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#enquete
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#inloop
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#inloop
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#inloop
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#inloop
https://www.woerden.nl/duurzame-energie-woerden/fase-1-luisteren-naar-wat-u-belangrijk-vond#inloop
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KNZwvFc9Ibw&feature=youtu.be. Q&A webinar: https://www.woerden.nl/sites/default/files/QAwebinar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KNZwvFc9Ibw&feature=youtu.be. Q&A webinar: https://www.woerden.nl/sites/default/files/QAwebinar.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Resultaten%20fase%202%20-%20afwegingskader%20gemeente%20woerden_rapportage%20gemeenteraad.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%203.pdf
https://www.woerden.nl/inwoners/duurzameopwek
https://vimeo.com/522259631
https://vimeo.com/522259631


OUDEWATER

Participatiemethoden 

•  Interviews met inwoners en  
stakeholders

•  2 fysieke inloopavonden in  
maart 2020

•  Webinar met Woerden in  
april 2020

•  2 fysieke inloopavonden in  
september 2020

•  2 digitale inloopavonden in  
september/oktober 2020

•  2 online informatieavonden in  
februari 2021

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Digitale borden in de  
gemeente

•  Filmpje op gemeentelijke  
website

•  Nieuwsbrief 

•  Interviews wethouder met  
AD en IJsselbode 

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatiebrieven  
na iedere fase

•  Verslagen sturen  
naar Gemeenteraad

•  Vijfradenconferentie  
Lopikerwaard

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Inloopavond

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader zon/wind vast te stellen.

Peildatum 10-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

Oudewater

RES-REGIO U16

https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/inwoners/verslag-inloopavonden-2-en-3-maart-over-het-opwekken-van-duurzame-energie-oudewater
https://www.oudewater.nl/inwoners/verslag-inloopavonden-2-en-3-maart-over-het-opwekken-van-duurzame-energie-oudewater
https://www.youtube.com/watch?v=KNZwvFc9Ibw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KNZwvFc9Ibw&feature=youtu.be
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/Verslag%20participatie%20fase%202.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/verslag%20van%20de%20informatieavonden%20energie%20februari%202021%20def.pdf
https://www.oudewater.nl/sites/default/files/verslag%20van%20de%20informatieavonden%20energie%20februari%202021%20def.pdf
https://www.oudewater.nl/inwoners/duurzame-energie
https://vimeo.com/522259631
https://vimeo.com/522259631


Montfoort

MONTFOORT

Participatiemethoden 

•  Digitale enquête september 
2020

•  3 digitale inloopavonden in  
oktober en december 2020

•  Interviews met inwoners en  
stakeholders

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief

•  Filmpje op gemeentelijke  
website

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatieavonden

•  Vijfradenconferentie  
Lopikerwaard

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Inloopavond

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader voor zon/wind vast te stellen.

Peildatum 17-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2483789/Resultaten%20vragenlijst%20oktober%20RES
https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2483789/Resultaten%20vragenlijst%20oktober%20RES
https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2476304/Resultaten%20online%20inloopavonden%20RES%20oktober
https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2476304/Resultaten%20online%20inloopavonden%20RES%20oktober
https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=6820&mNch=6vrexo7oo2
https://vimeo.com/522259631
https://vimeo.com/522259631


IJsselstein

IJSSELSTEIN

Participatiemethoden 

•  Eerste digitale enquête in  
september/oktober 2020

•  Tweede digitale enquête in 
december 2020

•  3 digitale inloopavonden 
waarvan 2 in oktober 2020 
en één in januari 2021 

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Videoboodschappen en  
filmpjes

•  Ansichtkaarten over duurzame 
energie: oproep om lokaal mee 
te denken over de opwek van 
duurzame energie middels 
zonnevelden en windturbines

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatieavonden

•  Vijfradenconferentie  
Lopikerwaard

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Inloopavond

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader voor zon/wind vast te stellen.

Peildatum 01-01-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/document/9690060/1/Resultaten%20eerste%20vragenlijst
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/document/9690060/1/Resultaten%20eerste%20vragenlijst
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/document/9690059/1/Verslagen%20inloopavonden%20oktober
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/document/9690059/1/Verslagen%20inloopavonden%20oktober
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/document/9690059/1/Verslagen%20inloopavonden%20oktober
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://loket.ijsselstein.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=19877&mNwc=41&mArc=202010
https://www.youtube.com/watch?v=bViWaJ_zRL4
https://www.youtube.com/watch?v=bViWaJ_zRL4
https://vimeo.com/522259631
https://vimeo.com/522259631


Lopik

LOPIK

Participatiemethoden 

•  Digitale enquête  
september/oktober 2020

•  3 digitale inloopavonden in  
oktober 2020 en december 
2020

•  Interviews met inwoners  
en stakeholders

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief

•  Flyers

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Bijpraatmomenten  
Gemeenteraad

•  Vijfradenconferentie  
Lopikerwaard

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Inloopavond

Doel participatieproces

Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader voor zon/wind vast te stellen.

Peildatum 01-01-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.lopik.nl/document.php?m=6&fileid=51938&f=9ec83a65a357ae693982a83f19fbebe9&attachment=1&c=152769
https://www.lopik.nl/document.php?m=6&fileid=51938&f=9ec83a65a357ae693982a83f19fbebe9&attachment=1&c=152769
https://www.lopik.nl/document.php?m=6&fileid=51942&f=7552bed5c09f31763d57cd6197729f08&attachment=1&c=152769
https://www.lopik.nl/document.php?m=6&fileid=51942&f=7552bed5c09f31763d57cd6197729f08&attachment=1&c=152769
https://www.lopik.nl/document.php?m=6&fileid=51942&f=7552bed5c09f31763d57cd6197729f08&attachment=1&c=152769
https://www.lopik.nl/inwoners/duurzaamheid-en-energie_42230/item/regionale-energiestrategie-een-energie-en-klimaatneutraal-nederland-voor-een-betere-toekomst-voor-ons-en-onze-kinderen_147205.html
https://vimeo.com/522259631
https://vimeo.com/522259631


Bunnik

BUNNIK

Participatiemethoden 

•  1 digitale enquête op lokaal 
niveau

•  1 digitale enquête op subregio

•  2 bewonersavonden in  
december 2020

•  1 stakeholderbijeenkomst in  
december 2020

•  2 stakeholderbijeenkomsten  
in januari 2021

•  2 bewonersavonden in  
februari 2021

•  Online platform

Communicatiemiddelen 

•  Online platform subregio

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief voor  
het buitengebied

•  Filmpje op online platform

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Raadsinformatienota’s  
december 2020, februari 2021 
en maart 2021

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform subregio

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Via e-mail naar deelnemers

•  Sociale media

•  Stakeholders overleggen  
december 2020 en januari 
2021

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over randvoorwaarden en criteria voor zon/wind en de zoekgebieden. 

Bij de uitwerking is nauw samengewerkt met de energiecoöperaties in de subregio.

Toelichting

Bunnik heeft al een beleidskader voor zon vastgesteld in 2019.  

Daar is een apart participatietraject voor geweest. 

Peildatum 22-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.bunnik.nl/duurzaamheid/enquete-energiekeuzes
https://www.bunnik.nl/duurzaamheid/enquete-energiekeuzes
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://energie-krommerijn-praatmee.nl


Utrechtse Heuvelrug

UTRECHTSE HEUVELRUG

Participatiemethoden 

•  1 digitale enquête op lokaal 

niveau

•  1 digitale enquête op  
subregio niveau

•  2 bewonersavonden in  
december 2020

•  1 stakeholderbijeenkomst in  
december 2020

•  2 bewonersavonden in  
februari 2021

•  2 stakeholderbijeenkomsten  
in januari 2021

•  Online platform

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Online platform subregio

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief voor  
het buitengebied

•  Filmpje op gemeentelijke  
website en online platform

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Bijpraatmomenten  
Raadswerkgroep

•  Raadsinformatiebrief over  
het proces

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform subregio

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Via e-mail naar de deelnemers

•  Stakeholders overleggen  
december 2020 en januari 2021

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over randvoorwaarden en criteria voor zon/wind en de zoekgebieden. 

Bij de uitwerking is nauw samengewerkt met de energiecoöperaties in de subregio.

Toelichting

Utrechtse Heuvelrug heeft al een beleidskader voor zon en wind vastgesteld in 2020.  

Daar is een apart participatietraject voor geweest. 

Peildatum 22-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.heuvelrug.nl/_flysystem/media/antwoorden-energie-enquete.pdf
https://www.heuvelrug.nl/_flysystem/media/antwoorden-energie-enquete.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.heuvelrug.nl/res
https://energie-krommerijn-praatmee.nl/
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/644959
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/644959
https://energie-krommerijn-praatmee.nl/


Houten

HOUTEN

Participatiemethoden 

•  1 digitale enquête op lokaal 
niveau

•  1 digitale enquête op  
subregio niveau

•  Fysieke bijeenkomst

•  2 bewonersavonden in  
december 2020

•  1 stakeholderbijeenkomst  
in december 2020

•  2 stakeholderbijeenkomsten  
in januari 2021

•  2 bewonersavonden in  
februari 2021

•  Online platform

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Online platform subregio

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief voor  
het buitengebied

•  Filmpje op gemeentelijke  
website en online platform

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Bijpraatmomenten  
Gemeenteraad

•  Raadsinformatiebrieven

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform subregio

•  Website

•  Sociale media

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Via e-mail naar deelnemers

•  Stakeholders overleggen  
december 2020 en januari 2021

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over randvoorwaarden en criteria voor zon/wind en de zoekgebieden.  

Bij de uitwerking is nauw samengewerkt met de energiecoöperaties in de subregio.

Toelichting

Houten heeft al een beleidskader voor zon vastgesteld in 2017. In 2020 en 2021 is dit beleidskader 

voor zon geactualiseerd. Voor het beleidskader zon is een apart participatietraject geweest. 

Peildatum 22-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Burgers/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Feiten_en_Cijfers/burgerpanel/21369_Houten_Duurzame_Energie_Rapportage_DEF_DEFINITIEF__1_.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Burgers/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Feiten_en_Cijfers/burgerpanel/21369_Houten_Duurzame_Energie_Rapportage_DEF_DEFINITIEF__1_.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Vragen_en_antwoorden_bij_presentatie_ontwerp-RES_dd_20200304.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.houten.nl/groen-water-en-duurzaamheid/energie/regionale-energie-strategie
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://energie-krommerijn-praatmee.nl


Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE

Participatiemethoden 

•  1 digitale enquête op lokaal 
niveau

•  1 digitale enquête op 
subregio niveau

•  2 bewonersavonden in  
december 2020

•  1 stakeholderbijeenkomst  
in december 2020

•  2 stakeholderbijeenkomsten  
in januari 2021

•  2 bewonersavonden in  
februari 2021

•  Online platform

•  Wattnou

Communicatiemiddelen 

•  Gemeentelijke website

•  Online platform subregio

•  Lokale en sociale media

•  Lokale krant

•  Huis-aan-huis brief voor  
het buitengebied

•  Filmpje op gemeentelijke  
website en online platform

Terugkoppeling  
richting Gemeenteraad

•  Bijpraatmomenten  
Gemeenteraad

Terugkoppeling  
richting inwoners

•  Online platform subregio

•  Website

•  Nieuwsbrief en/of lokale media

•  Via e-mail naar deelnemers

•  Stakeholders overleggen  
december 2020 en januari 
2021

Doel participatieproces

Inwoners laten meedenken over randvoorwaarden en criteria voor zon/wind en de zoekgebieden. 

Bij de uitwerking is nauw samengewerkt met de energiecoöperaties in de subregio.

Toelichting

Wijk bij Duurstede heeft al een beleidskader voor zonnevelden vastgesteld in 2019.  

Daar is een apart participatietraject voor geweest.  

Peildatum 22-02-2021

TERUG NAAR DE KAART
  

RES-REGIO U16

https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/3/4/6/0/34607caa0e59b58061d0601f939c4fe4c904e21c/20210205%20-%20Rapportage%20inwonersconsultatie%20RES%20-%20Wijk%20bij%20Duurstede%20-%20Citisens.pdf
https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/3/4/6/0/34607caa0e59b58061d0601f939c4fe4c904e21c/20210205%20-%20Rapportage%20inwonersconsultatie%20RES%20-%20Wijk%20bij%20Duurstede%20-%20Citisens.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/energie-kromme-rijnstreek-uitkomsten-peiling.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://www.sir.nl/media/bestanden/participatieboek-def.pdf
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/VQ29CLZj1RU17q8TBAZ_5?domain=nmu.nl
https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/de-regionale-energiestrategie-res-van-energieregio-u16.html
https://energie-krommerijn-praatmee.nl
https://energie-krommerijn-praatmee.nl


TIJDLIJN RES U16

2019 2020 2021 2022

10 mei 2019 
Stakeholderbijeenkomst 
n.a.v. de startnotitie

24 juni 2020
Stakeholderbijeenkomst
over energielandschappen 

17 november 2020
Warmte-atelier 

12 april 2020 
Warmte-atelier

27 oktober 2020 
Warmte-atelier

8 december 2020
Warmte-atelier 

2021
Gesprekken 
met individuele 
stakeholders15 januari 2020

Stakeholderbijeenkomst  
over denkrichtingen RES  
(voor milieuorganisaities,  
natuurbeheerders, 
windmolen fabrikanten, 
energieadviseurs, en 
wetenschappers)

6 februari 2020
Stakeholderbijeenkomst 
over de RES (denkrichtingen 
meer concreet gemaakt)

15 juli 2020
Stakeholderbijeenkomst 
over energie en landschap  
in de U16

Februari/maart
Tafelgesprekken  
met stakeholders in 
kleine groepjes 
(zoals natuur en milieu, 
energie en bedrijven) 
over elektriciteit.

9 september 2020
Webinar over de RES  
voor alle inwoners van 
de U16

Communicatie

•  Via www.energieregioutrecht.nl informeert de regio U16 inwoners over de RES. 
•  Uitgebreide Toolbox voor gemeenten met visuals, kernboodschappen, standaard 

teksten, inspiratiegids participatie, formats voor enquêtes, etc.

Organisatie stakeholders- en inwonersparticipatie

27 oktober 2020 
Stakeholdersbijeenkomst 
over warmte en elektriciteit

https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/default.aspx
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/default.aspx

