
Toelichting

Evaluatie Communicatie en 
Participatie - I&O research 



Centrale onderzoeksvragen:
• Hoe is het totstandkomingsproces van de RES 1.0 verlopen?
• Hoe hebben inwoners en betrokkenen de participatie en communicatie ervaren?
• Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de toekomst?

Ervaringen en meningen van 
betrokkenen staan centraal



Uitvoering onderzoek

• Deskresearch

• Interviews projectorganisatie

• Enquete betrokkenen (n=149)

• Enquete inwoners NH (n=3.331)

• Media-analyse

• Expertmeeting



Belangrijkste conclusies



1. Het uitvoeringsproces van RES 1.0 was gestructureerd en transparant opgezet



Helder stappenplan Toegankelijke informatie



1. Het uitvoeringsproces van RES 1.0 was gestructureerd en transparant opgezet

2. Doelstellingen van de regionale communicatieaanpak deels gerealiseerd





1. Het uitvoeringsproces van RES 1.0 was gestructureerd en transparant opgezet

2. Doelstellingen van de regionale communicatieaanpak deels gerealiseerd

3. Samen optrekken in twee regio’s zorgt voor synergie-effecten

4. Door getrapte communicatie:

• Duidelijkheid in verantwoordelijkheden én

• Ruimte voor verschillen in lokale invulling

5. Er is ingezet op participatie met uiteenlopende doelgroepen: Inwoners hebben vooral op lokaal niveau kunnen 
participeren





1. Het uitvoeringsproces van RES 1.0 was gestructureerd en transparant opgezet

2. Doelstellingen van de regionale communicatieaanpak deels gerealiseerd

3. Samen optrekken in twee regio’s zorgt voor synergie-effecten

4. Door getrapte communicatie:

• Duidelijkheid in verantwoordelijkheden én

• Ruimte voor verschillen in lokale invulling

5. Er is ingezet op participatie met uiteenlopende doelgroepen: Inwoners hebben vooral op lokaal niveau kunnen 
participeren

6. Betrokkenen op regionaal niveau: Wisselende ervaringen







1. Het uitvoeringsproces van RES 1.0 was gestructureerd en transparant opgezet

2. Doelstellingen van de regionale communicatieaanpak deels gerealiseerd

3. Samen optrekken in twee regio’s zorgt voor synergie-effecten

4. Door getrapte communicatie:

• Duidelijkheid in verantwoordelijkheden én

• Ruimte voor verschillen in lokale invulling

5. Er is ingezet op participatie met uiteenlopende doelgroepen: Inwoners hebben vooral op lokaal 
niveau kunnen participeren

6. Betrokkenen op regionaal niveau: Wisselende ervaringen

7. Berichtgeving in de media neutraal of licht positief en onveranderd in de tijd

8. Voor vervolg van de RES zal veel belangstelling zijn





Aanbevelingen: Leerpunten 
voor het vervolgtraject



a) Wees voorbereid op een (nog) dynamischer vervolg van het participatieproces 

Grote animo en sterker lokaal karakter zorgt voor uitdagingen

• Richt participatieopzet en –methoden in op grote deelname;

• Nieuwe deelnemers: nieuwe vragen en discussiepunten;

• Houd rekening met ‘NIMBY’-gevoel → Leg dillema’s bloot;

• Zet maximaal in op bekendheid participatiemogelijkheden;

• Wees duidelijk over de rol van participanten en wat er met hun inbreng wordt gedaan



b) Houd rekening met andere ontwikkelingen en problematiek in het zoekgebied bij 
het bepalen en uitwerken van locaties

c) Zoek in de communicatie en participatie naar een goede volgorde tussen lokale, 
deelregionale en regionale afstemming

d) Zorg voor een ondergrens aan de communicatie en participatie, met voldoende 
ruimte voor lokale invulling.

e) Tot slot: Stem met de betrokken partijen verantwoordelijkheden af



Meer informatie

energieregionh.nl

Energieregio Noord-Holland

@energieregionh

energieregionh.nl/nieuwsbrief

Onderzoek IO Research

Eindrapport evaluatie communicatie 
en participatie RES

https://energieregionhz.nl/app/uploads/2022/02/Eindrapport_evaluatie_RES-NH_def.pdf
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2022/02/Eindrapport_evaluatie_RES-NH_def.pdf

