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Gespreksronde 1
Vraag: De RES’en hoe gaan we dat doen en met wie?
Uit de dialoog komt naar voor dat deelnemers zich zorgen maken over de besluitvorming c.q.
governance. Er ligt een tijdpad met doelen en het rijk gaat voorstellen beoordelen via een
nationaal programma. Maar hoe krijg je gedragen voorstellen? Als voorbeeld Utrecht: daar
moeten nu meer dan 10 gemeenten samen tot een voorstel komen. Dat zijn meer dan 10
colleges en raden. Die zijn lastig op een lijn te brengen en een half jaar is heel krap. Er is
geen tijd voor procesparticipatie met partijen die een bijdrage kunnen leveren.
Een tweede gespreksthema gaat over de kansen die ontstaan. Wie praten er straks mee
over de invulling van de projecten? Hoe open gaat het zijn? De VNG laat inventariseren waar
kansen liggen voor zon en wind (top-down op een kaart) maar willen die informatie niet
openbaar maken. De vrees is dat ontwikkelaars direct grondposities innemen. Anderzijds
hebben zij nu al grondposities. Als je dat spel open speelt kan je sneller tot realisatie komen.
Dat brengt de groep ook bij de vraag wie bepaalt wie er straks mag aanschuiven. Kleine
coöperaties wel en grote bedrijven niet? Dat zou oneerlijk zijn. Elke partij die meedoet heeft
een belang.
Suggestie: vanuit de RES kan je ook een marktconsultatie doen. Er zijn al vele ideeën bij
ontwikkelaars. Wat dan wel moet gebeuren is dat de bestemming van een gebied “energie”
wordt. Of “energielandschap”. Wat zou er dan gebeuren?

Gespreksronde 2
Vraag: participatie is belangrijk, maar er is een half jaar tijd om met een concept te komen.
Hoe doen we dat?
In de dialoog vraagt de groep zich af wat het doel is van burgerbetrokkenheid. Welke
verwachtingen zijn er over participatie? Aan de andere kant, als je het RES proces als input
ziet van de omgevingsvisie, dan ligt participatie voor de hand. Mensen kunnen allerlei
soorten input leveren en dat hoeft niet per se iets te maken te hebben met energie.
Een mooie vraag op tafel: Wie is de RES? Soms een provincie en vaker een combinatie van
gemeenten.*
Concluderend: we moeten nog goed nadenken over hoe we de participatie inrichten en wat
we doen op welk moment en daarbij de lange termijn niet uit het oog verliezen. Daarnaast
moet de professionele informatie (ontwikkelaars, overheden, netbeheerder) echt op een rij
worden gezet.

*) reflectie achteraf: de Omgevingsraad Schiphol zou je ook als een soort RES kunnen zien
(wel met andere opgave). Het is een orgaan met wettelijke basis. Tegelijk ligt het
voortdurend overhoop met gemeenten, provincies en het Rijk die de overdracht van
verantwoordelijkheden niet tolereren.

