OVERZICHT PARTICIPATIE VAN GEMEENTEN IN DE RES
PEILDATUM MAART 2021*

RES-regio U16 tijdlijn
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RES-REGIO U16

DE RONDE VENEN
Doel participatieproces
Informatie uit de samenleving ophalen om beleidskader zon/wind vast te stellen, en inwoners
laten meedenken over de zoekgebieden.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Enquête randvoorwaarden
Zon & Wind

• Online bijeenkomst met
jongeren

• Bijeenkomsten met dorpsraden
en wijkvertegenwoordigers

• Straatgesprekken en
spreekuren

• Bijeenkomsten met belangengroepen, agrariërs en experts

• Wattnou

• Gesprekken met belangengroepen, agrariërs en experts

• Gemeentelijke website
• Online platform Duurzaam
De Ronde Venen
• Sociale media

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Voorbereidende raadsbijeenkomsten om de Gemeenteraad
te informeren

• Online platform Duurzaam
De Ronde Venen

• Nota’s

• Lokale en regionale media

• Flyers

• Bijeenkomst over
enquêteresultaten

• Posters langs de weg

• Digitaal platform Zonenwindkaart.nl

• Video met uitleg over de zoektocht naar geschikte gebieden
• Nieuwsbrief

De Ronde Venen

TERUG NAAR DE KAART

• Sociale media
• Bijeenkomst over resultaten
Zon- en windkaart

• Huis-aan-huis brief

• Chat

Peildatum 05-02-2021

• Nieuwsbrief en/of lokale media

• Concept randvoorwaarden
voorgelegd aan
belangengroepen

RES-REGIO U16

STICHTSE VECHT
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.

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Enquête

• Gemeentelijke website

• 3 gespreksavonden in maart
2019 over beleidskader
Zonnevelden

• Lokale en sociale media

• Digitale bijeenkomst
• 4 webinars in december 2020
en januari 2021 over
Omgevingsvisie en zonnevelden
• Webinar over energietransitie
en zonnevelden 11 maart 2021

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

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatiebrieven

• Nieuwsbrief en/of lokale media

• Bijpraatmomenten
Gemeenteraad

• Digitale inloopavond
• Brieven in november 2020

• Filmpje op gemeentelijke
website
• Ansichtkaarten over de
Omgevingsvisie

Stichtse Vecht

Peildatum 16-03-2021

TERUG NAAR DE KAART

RES-REGIO U16

DE BILT
Doel participatieproces
Informatie uit samenleving ophalen om beleidskader zon vast te stellen, en inwoners laten
meedenken over kansrijke gebieden voor zonne- en windenergie.
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

Communicatiemiddelen
• 3 bijeenkomsten voor inwoners
en stakeholders over zon- en
windenergie in januari/februari
2021
• Enquête over zon- en windenergie in februari/maart 2021
• Wattnou

• Gemeentelijke website
• Lokale media waaronder
de lokale kranten
• Nieuwsbrief over zon- en
windenergie’

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Uitkomsten van participatierondes zijn ter beschikking
gesteld aan de raad

• Website

• Raadsinformatieavond voor
raadsleden in november 2020
• Raadsinformatieavond voor
raadsleden in april 2021.

De Bilt

De Bilt

Peildatum 01-02-2021

TERUG NAAR DE KAART

• Nieuwsbrief en/of lokale media

RES-REGIO U16

UTRECHT
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.

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Flitspeilingen

• Gemeentelijke website

• (Online) gesprekken

• Sociale media

• Enquêtes

• Huis- aan- huis brieven

• Swipocratie

• Nieuwsbrief

• Denkmee (discussieforum)

• Interviews

• Werkbijeenkomsten

• Digitale reclameborden

• Klankbordgroepen

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsbrieven

• DenkMee (discussieforum)

• Raadsinformatiebijeenkomsten

• Sociale media

• Raadsleden zijn aanwezig
bij (online) participatie
bijeenkomsten

• Website

• Regionale informatiebijeenkomsten RES en REP

• Nieuwsbrief
• Lokale media
• Bewonerspanel

Utrecht

Peildatum 01-01-2021

TERUG NAAR DE KAART

RES-REGIO U16

ZEIST
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Sessies met georganiseerde
stakeholders

• Gemeentelijke website

• Fysieke bijeenkomst in
december 2019
• Digitale bijeenkomst in
juli 2020

• Nieuwsbrieven Nieuwe Energie
en Verkenning A12/Spoorzone
• Huis-aan-huiskrant Nieuwe
Energie voor Zeist

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatiebrieven

• Website

• Werksessie met de raad

• Nieuwsbrieven Nieuwe Energie
en Verkenning A12/Spoorzone
• Lokale media

• Lokale en sociale media

• Wattnou
• Participatieproces Verkenning
A12/spoorzone

Zeist

Peildatum 02-03-2021

TERUG NAAR DE KAART

RES-REGIO U16

NIEUWEGEIN
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Enquête zonnevelden in
februari 2021

• 2 digitale bijeenkomsten
in maart 2021

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

• Gesprekken met inwoners en
belanghebbenden
• Wattnou

• Lokale en sociale media
• Gemeentelijke website
• Online platform
• Huis-aan-huis briefkaarten

• Fysiek duurzaamheidsloket in
City Nieuwegein (vanaf voorjaar
2021)

Nieuwegein

Peildatum 23-02-2020

TERUG NAAR DE KAART

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Avonden van de raad

• Online platform

• Raadsinformatiebrieven

• Gemeentelijke media, zoals
Gemeentenieuws in de
Molenkuier

RES-REGIO U16

VIJFHEERENLANDEN
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Masterclasses voor raadsleden
en inwoners (zomer 2019)

• Online platform opgezet
(zomer 2020)

• Wattnou campagne voor
jongeren (zomer 2019)

• Digitale informatiebijeenkomst
met gemeente Woerden
(sept 2020)

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

• Webinar zoekgebieden
(30 maart 2021)

• Jongerencongres (oktober
2019)

• Enquete zoekgebieden
(online tot 30 april 2021)

• Raadsinformatiebijeenkomst
(VHL plein 2020)

• Inwonersgesprekken zoekgebieden (mei 2021)

• Gemeentelijke website
• Online platform
• Lokale en sociale media
• Lokale krant
• Videoboodschappen en
filmpjes

• Inwonerspanel duurzame
energie (mei 2020)

Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

Peildatum 01-12-2020

TERUG NAAR DE KAART

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Alle informatie uit het
participatietraject wordt
gedeeld met de
gemeenteraad

• Online enquête
• Inwonersgesprekken
• Digitaal platform

RES-REGIO U16

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

Participatiemethoden
• Wattnou
• Interviews met inwoners
en stakeholders
• Digitale enquête over
duurzame opwek in januari
2020

Communicatiemiddelen
• Webinar met Oudewater in
april 2020
• 2 online sessies in mei 2020
• 2 fysieke inloopavonden in
september 2020

• Energiecafé in januari 2020

• Straatgesprekken in
september 2020

• Straatgesprekken in januari
2020

• 3 online sessies in
september/oktober 2020

• 3 fysieke inloopavonden in
februari 2020
• Digitale enquête over energievoorkeuren in fase maart t/m
mei 2020

• Gemeentelijke website
• Lokale en sociale media
• Lokale krant

TERUG NAAR DE KAART

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatiebrieven
na iedere fase

• Website

• Digitale borden in de gemeente

• Verslagen sturen
naar Gemeenteraad

• Filmpje op gemeentelijke
website

• Vijfradenconferentie
Lopikerwaard

• Nieuwsbrief
• Berichten aan wijk- en
dorpsplatforms
• Flyers
• Interviews wethouder met
AD en RPL Woerden

Woerden
Peildatum 01-01-2021

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

• Nieuwsbrief en/of lokale media
• Inloopavond

RES-REGIO U16

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

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Interviews met inwoners en
stakeholders

• Gemeentelijke website

• 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

• Lokale en sociale media
• Lokale krant
• Digitale borden in de
gemeente
• Filmpje op gemeentelijke
website

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatiebrieven
na iedere fase

• Website

• Verslagen sturen
naar Gemeenteraad
• Vijfradenconferentie
Lopikerwaard

• Nieuwsbrief
• Interviews wethouder met
AD en IJsselbode

Oudewater

Peildatum 10-02-2021

TERUG NAAR DE KAART

• Nieuwsbrief en/of lokale media
• Inloopavond

RES-REGIO U16

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

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Digitale enquête september
2020

• Gemeentelijke website

• 3 digitale inloopavonden in
oktober en december 2020
• Interviews met inwoners en
stakeholders

• Lokale en sociale media
• Lokale krant

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatieavonden

• Website

• Vijfradenconferentie

• Nieuwsbrief en/of lokale media

Lopikerwaard

• Huis-aan-huis brief
• Filmpje op gemeentelijke
website

Montfoort

Peildatum 17-02-2021

TERUG NAAR DE KAART

• Inloopavond

RES-REGIO U16

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

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Eerste digitale enquête in
september/oktober 2020

• Gemeentelijke website

• Tweede digitale enquête in
december 2020
• 3 digitale inloopavonden
waarvan 2 in oktober 2020
en één in januari 2021
• Wattnou

• Lokale en sociale media
• Lokale krant

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Raadsinformatieavonden

• Nieuwsbrief en/of lokale media

• Vijfradenconferentie

• Inloopavond

Lopikerwaard

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

IJsselstein

Peildatum 01-01-2021
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RES-REGIO U16

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

Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• Digitale enquête
september/oktober 2020

• Gemeentelijke website

• 3 digitale inloopavonden in
oktober 2020 en december
2020
• Interviews met inwoners
en stakeholders

• Lokale en sociale media
• Lokale krant
• Huis-aan-huis brief

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Bijpraatmomenten
Gemeenteraad

• Nieuwsbrief en/of lokale media

• Vijfradenconferentie
Lopikerwaard

• Flyers

Lopik

Peildatum 01-01-2021
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• Inloopavond

RES-REGIO U16

BUNNIK
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• 1 digitale enquête op lokaal
niveau

• 2 stakeholderbijeenkomsten
in januari 2021

• 1 digitale enquête op subregio

• 2 bewonersavonden in
februari 2021

• Lokale krant

• Online platform

• Huis-aan-huis brief voor
het buitengebied

• 2 bewonersavonden in
december 2020
• 1 stakeholderbijeenkomst in
december 2020

• Online platform subregio
• Lokale en sociale media

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

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

• Online platform subregio
• Website
• Nieuwsbrief en/of lokale media
• Via e-mail naar deelnemers

• Filmpje op online platform

• Sociale media
• Stakeholders overleggen
december 2020 en januari
2021

Bunnik

Peildatum 22-02-2021

TERUG NAAR DE KAART

RES-REGIO U16

UTRECHTSE HEUVELRUG
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.
Participatiemethoden
• 1 digitale enquête op lokaal
niveau
• 1 digitale enquête op
subregio niveau
• 2 bewonersavonden in
december 2020
• 1 stakeholderbijeenkomst in
december 2020

Communicatiemiddelen
• 2 bewonersavonden in
februari 2021
• 2 stakeholderbijeenkomsten
in januari 2021
• Online platform
• Wattnou

• 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

Terugkoppeling
richting inwoners

• Bijpraatmomenten
Raadswerkgroep

• Online platform subregio

• Raadsinformatiebrief over
het proces

• Website
• Nieuwsbrief en/of lokale media
• Via e-mail naar de deelnemers
• Stakeholders overleggen
december 2020 en januari 2021

Utrechtse Heuvelrug

Peildatum 22-02-2021
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RES-REGIO U16

HOUTEN
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• 1 digitale enquête op lokaal
niveau

• 2 stakeholderbijeenkomsten
in januari 2021

• 1 digitale enquête op
subregio niveau

• 2 bewonersavonden in
februari 2021

• Fysieke bijeenkomst
• 2 bewonersavonden in
december 2020
• 1 stakeholderbijeenkomst
in december 2020

• Online platform
• Wattnou

• Gemeentelijke website
• Online platform subregio
• Lokale en sociale media

Terugkoppeling
richting Gemeenteraad

Terugkoppeling
richting inwoners

• Bijpraatmomenten
Gemeenteraad

• Online platform subregio

• Raadsinformatiebrieven

• Lokale krant

TERUG NAAR DE KAART

• Sociale media
• Nieuwsbrief en/of lokale media

• Huis-aan-huis brief voor
het buitengebied

• Via e-mail naar deelnemers

• Filmpje op gemeentelijke
website en online platform

• Stakeholders overleggen
december 2020 en januari 2021

Houten

Peildatum 22-02-2021

• Website

RES-REGIO U16

WIJK BIJ DUURSTEDE
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.
Participatiemethoden

Communicatiemiddelen

• 1 digitale enquête op lokaal
niveau

• 2 stakeholderbijeenkomsten
in januari 2021

• 1 digitale enquête op
subregio niveau

• 2 bewonersavonden in
februari 2021

• 2 bewonersavonden in
december 2020
• 1 stakeholderbijeenkomst
in december 2020

• Online platform
• Wattnou

• 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

Terugkoppeling
richting inwoners

• Bijpraatmomenten
Gemeenteraad

• Online platform subregio
• Website
• Nieuwsbrief en/of lokale media
• Via e-mail naar deelnemers
• Stakeholders overleggen
december 2020 en januari
2021

Wijk bij Duurstede
Peildatum 22-02-2021
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TIJDLIJN RES U16
Organisatie stakeholders- en inwonersparticipatie

27 oktober 2020
Stakeholdersbijeenkomst
over warmte en elektriciteit

12 april 2020
Warmte-atelier
10 mei 2019
Stakeholderbijeenkomst
n.a.v. de startnotitie

24 juni 2020
Stakeholderbijeenkomst
over energielandschappen

6 februari 2020
Stakeholderbijeenkomst

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

over de RES (denkrichtingen
meer concreet gemaakt)

2019

2020

15 januari 2020
Stakeholderbijeenkomst
over denkrichtingen RES
(voor milieuorganisaities,
natuurbeheerders,
windmolenfabrikanten,
energieadviseurs, en
wetenschappers)

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

17 november 2020
Warmte-atelier

2021

27 oktober 2020
Warmte-atelier
15 juli 2020
Stakeholderbijeenkomst
over energie en landschap
in de U16

2022

2021
Gesprekken
met individuele
stakeholders

8 december 2020
Warmte-atelier

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.

