
Regeling ondersteuning participatie  
 

Doel en aanleiding 
In de zomer van 2021 is de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 

vastgesteld. De zoekgebieden zoals vastgesteld in de RES 1.0 zijn door middel van o.a. 

werkateliers tot stand gekomen. Deze zoekgebieden worden de komende jaren door de 

betrokken overheden en andere betrokkenen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit dient in 

veel gevallen te gebeuren met de betrokkenheid en medeneming van omwonenden, lokale 

belanghebbenden en waar mogelijk energiecoöperaties. Dit vraagt om een zorgvuldig 

participatieproces.  

 

De inrichting van dit participatieproces is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten en/of initiatiefnemers. We verwachten dat het consortium de gemeenten (en 

initiatiefnemers) ontzorgt bij de concretisering van de zoekgebieden. De kennis die wordt 

verzameld tijdens de voorbereiding, begeleiding en nazorg van deze werkvormen wordt 

gebundeld en gerapporteerd om te delen met andere betrokkenen in de RES NHN en NHZ. 

 

Wat bieden we 
Per zoekgebied of cluster wordt bekeken welke participatiemethode bijdraagt aan het behalen 

van het participatiedoel voor het betreffende zoekgebied. Het consortium(expertteam) maakt een 

plan van aanpak voor het zoekgebied in samenwerking met de gemeente(n), dit kan mede op 

basis van de informatie die al verzameld is over het zoekgebied uit o.a. het gebiedspaspoort en 

eerdere bijeenkomsten met inwoners en stakeholders. De uitvoering van dit plan van aanpak zal 

in samenwerking gaan. De experts bereiden (online) werkvormen voor en begeleiden deze, ook 

verzorgen zij eventuele visualisaties. De experts leggen vast op welke manier het proces begeleid 

is en hoe dit bijdraagt aan de eerder bepaalde doelen. Hier volgt ook een advies uit.  

 

Wie doet wat 
De organisatie en uitvoering van een traject binnen deze regeling worden verzorgd door het 

team  van de gekozen raamcontractant: het expertteam. Een dergelijk traject zal grofweg uit de 

onderstaande stappen zijn opgebouwd.  

 
1. Startgesprek. Wanneer een aanvraag voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden (zie 

voorwaarden) zal het expertteam een startgesprek inplannen met relevante RES partners 

(gemeenten, provincie en evt. waterschap en initiatiefnemer) waar de opdracht inclusief 

specifieke wensen en verwachtingen worden besproken.  

2. Opstellen plan van aanpak. Op basis van het startgesprek stelt het expertteam een 

bondig plan van aanpak en een offerte op.  

3. Akkoord op plan van aanpak en offerte. Het plan van aanpak en de offerte bespreekt het 

expertteam met de indieners en de provincie, beide partijen dienen akkoord te geven 

op het plan van aanpak en de offerte (met urenspecificatie en totaalbedrag) voordat de 

opdracht start. 

4. Gesprekken met gebiedspartijen en belanghebbenden. Het expertteam voert deze 

gesprekken uit, al dan niet in samenwerking met de indieners.  

5. Mocht het plan van aanpak veranderen n.a.v. deze gesprekken legt het expertteam deze 

voor aan de indiener(s) en provincie.  

6. Bijeenkomsten. Expertteam en indiener(s) organiseren de bijeenkomsten. De werkwijze 

stemmen zij samen af. In beginsel zal het zo zijn dat zij samen plannen, de indiener 

organiseert en het expertteam begeleidt en bereidt voor. Maar de begeleiding kan ook 

gezamenlijk gebeuren. Er wordt een actieve rol en eigenaarschap verwacht van de 



indiener(s) bij bijeenkomsten bijvoorbeeld met de opening, introductie en wrap-up (al 

dan niet bestuurlijk).    

7. Opstellen eindproduct(en). Op basis van het plan van aanpak, de doelen en de 

bijeenkomsten stelt het expertteam een eindrapportage op. Deze wordt eerst besproken 

met de gemeente(n) en provincie.   

8. Opleveren eindproduct. Indiener(s) verwerken het eindproduct binnen twee weken in het 

gebiedspaspoort in de RES-viewer.  

Elke stap vraagt nog wel de nodige inzet en eigenaarschap van de RES-partners (in ieder geval 

gemeente en provincie), zoals voor het begeleiden van de opdracht, deelname (met relevante 

expertises) en gebiedskennis overdragen en het meelezen/reageren op (concept)document. 

Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardig partner.  

 

Wat levert het op 
– Een plan met een doel, een proces, begeleider en passende werkvorm(en);  

– Fysieke of online bijeenkomsten voor de uitwerking van een zoekgebied;  

– Een beeld van de betrokkenen in het zoekgebied;  

– Een advies aan de indieners.  

Voorwaarden 
– Het betreft een zoekgebied zoals vastgesteld in de RES 1.0 

– Het zoekgebied is passend te maken aan provinciaal beleid   

– Gemeente en/of ontwikkelaar verzorgt de locatie en catering voor bijeenkomst(en)  

– Gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie en stelt haar gebruikelijke online en 

offline kanalen beschikbaar 

– Gemeente stelt haar gebruikelijke huisstijl beschikbaar  

– Gemeente blijft gedurende het hele proces betrokken en stelt hiervoor een projectleider 

beschikbaar, de projectleider betrekt waar nodig ook andere domeinen  

– Gemeente stelt een medewerker communicatie en/of participatie beschikbaar voor 

minimaal één overleg  

– Gemeente is, al dan niet bestuurlijk, aanwezig bij bijeenkomst(en) 

– Gemeente verzorgt een opening op de bijeenkomst  

– Gemeente verwerkt de resultaten, al dan niet via een coördinator, in de 

gebiedspaspoorten in de RES-viewer.  

– De gemeente zorgt voor heldere communicatie naar inwoners over het te lopen proces, 

het doel en de mogelijkheden om te participeren.  

Overwegingen  
– Gemeente onderzoekt bij de aanvraag de mogelijkheid om zoekgebieden geclusterd uit 

te werken onder deze regeling 

– Gemeente denkt bij de uitwerking van het zoekgebied na over de te nemen stappen 

richting lokaal eigendom en/of financiële participatie  

– Gemeente denkt bij de uitwerking van het zoekgebied na over de borging in eigen 

omgevingsbeleid 

 

 


