
Kennissessie 
‘Participatie in de zoekgebieden – lessen uit de praktijk’

Welkom 

We starten om 15.00 uur



15.00 – Welkom
15.05 – De belangrijkste lessen uit de evaluatie 

‘communicatie en participatie RES 1.0 NHN en NHZ
15.15 – Wat leren we van het RES-proces in Diemen?
15.50 – Pauze 
16.00 – De zeven gemeenten in Westfriesland maken een gezamenlijk afwegingskader
16.30 – Samenvatting van de belangrijkste do’s en don’ts
16.45 – Afsluiting

Programma 



Wat leren we van het RES-proces in Diemen?

Aan tafel: 
- Sijas Akkerman (Participatiecoalitie)
- Matthijs Sikkes-van den Berg (wethouder Diemen)
- Markus Schmid (Beleidsadviseur energietransitie Diemen)
- Naut Kusters (Windalarm)
- Juliane Kürschner (Beleidsadviseur energietransitie Amsterdam)



Geleerde lessen

• Besteed veel aandacht aan direct betrokkenen

• Stel een duidelijk proces vast en wees als gemeente betrouwbaar, duidelijk en 
transparant in de communicatie

• Blijf focussen op de brede gematigde middengroep



Geleerde lessen

• Er is en blijft altijd weerstand tegen windturbines op land

• De participatieparadox: Voor mensen wordt een zoekgebied pas concreet, als 
het hun direct raakt. Tegelijk heb je dan al keuzes gemaakt waar mensen bij 
betrokken hadden willen worden. Hoe los je dit op?

• Beschouw weerstand, reflectie en onderzoeken als extra inzicht in speelveld en 
inhoudelijke thema's en een goede basis voor invullen verder proces



Geleerde lessen

• Betrek stakeholders vroeg in het proces. Dus ook al bij het vaststellen van de 
opwekdoelstelling per gemeente.

• Organiseer een open dialoog over de te maken keuzen (wel geen windmolens) 
inhoud en maak duidelijk hoe de terugkoppeling daarvan naar het gemeente- / 
stadsbestuur is.



Diemer raadsleden



Korte pauze



De zeven gemeenten in Westfriesland maken een 
gezamenlijk afwegingskader

Aan tafel: 
- Sijas Akkerman (Participatiecoalitie)
- Rick Beugels (beleidsadviseur gemeente Koggenland)
- Jilt Sietsma (Business Ontwikkelaar Zon & Wind HVC)
- Sjon Wagenaar (Energiecoöperatie Westfriesland & raadslid Drechterland)



Geleerde lessen

• Probeer iets te brengen waar men op zit te wachten

• Houd goed contact met de direct betrokken inwoners en 
vertegenwoordigingsgroepen (wijk- en dorpsraden)

• Financiële vorm van participatie is maatwerk, hoge verwachtingen van 50% 
lokaal eigendom is ook een risico



Geleerde lessen

• Financiële vorm van participatie is maatwerk, hoge verwachtingen van 50% 
lokaal eigendom is ook een risico

• Vooraf duidelijk aangegeven wat er wordt verwacht qua opwek, en wat dit 
feitelijk betekent

• Regionalisering van de economie inzetten. Zelf energie opwekken voor eigen 
producten



Geleerde lessen

• Neem voldoende tijd voor participatie



Tripkouw



Samenvatting van de belangrijkste do’s:

• Probeer iets brengen waar men op zit te wachten
• Houd goed contact met direct betrokken en inwoners en vertegenwoordigingsgroepen 

(wijk- en dorpsraden)
• Stel een duidelijk proces vast en wees als gemeente betrouwbaar, duidelijk 

en transparant in de communicatie
• Neem voldoende tijd voor participatie
• Blijf focussen op de brede gematigde middengroep
• Stel samen de opwekdoelen vast
• Regionalisering van de economie inzetten. Zelf energie opwekken voor eigen 

energieverbruik consumenten én bedrijfsleven (onafhankelijkheid)
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Sijas Akkerman - sijas.akkerman@mnh.nl 
Marco Berkhout - berkhoutm@noord-holland.nl

Energieregio NHN - info@energieregionhn.nl
Energieregio NHZ - info@energieregionhz.nl
De participatiecoalitie - info@participatiecoalitie-NH.nl

Gemeente Diemen - diemen.nl/res

Gemeente Amsterdam - amsterdam.nl/windenergie

Regio Westfriesland - regiowestfriesland.nl

Contactgegevens
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De volgende kennissessie is op 14 april: ‘slimme oplossingen op of buiten het net’

Bedankt voor uw aanwezigheid!


