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SAMENVATTING

“De kracht van het Noorden schuilt in het collectief”. Aldus de conclusie van ruimtelijk
strategen Jan Dirk Hoekstra en Enno Zuidema, naar aanleiding van hun Atelier
‘Zelfbewust Noord-Nederland’ in het kader van de manifestatie ‘Places of Hope,
Leeuwarden Fryslan Culturele Hoofdstad 2018’. En zij zijn niet de enigen die deze waarde
onderkennen. Veel initiatiefnemers, overheden en andere betrokkenen in Friesland
werken vanuit dit besef aan global goals.
Dit rapport gaat in op de vraag welke instrumenten de overheden en mienkip in Friesland
hebben om deze kracht te benutten als het gaat om de lokale energietransitie. Op de
vraag of en hoe ze deze instrumenten inzet. En of het beter kan. Het gaat specifiek in op
de mate van zeggenschap van lokale energie-initiatieven. De vraag sluit aan bij de
landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van lokale democratische
vernieuwing.
Lokale democratische vernieuwing heeft meer voorstanders dan tegenstanders, zo blijkt
uit voorliggend onderzoek. Uit interviews blijkt echter dat in veel situaties de omgeving
wel meepraat, maar niet of nauwelijks invloed heeft op inhoud, proces en/of
besluitvorming: kortom, er is te weinig zeggenschap. Met andere woorden: het
mienskipsproces en het besluitvormingsproces vormen twee losse fasen, de verbinding is
er niet. Hierdoor worden de betrokken partijen (gevoelsmatig) te kort gedaan.
Het vraagt omdenken om tot oplossingen te komen. Globaal gaat dat om zeggenschap
nemen door de mienskip en zeggenschap geven door de overheid. De manier waarop en
de mate waarin is maatwerk.
In dit rapport zijn drie denkrichtingen aangegeven om invulling te geven aan dat
maatwerk:
1. De overheid laat los
2. Overheid en omgeving trekken samen op
3. Advies van de omgeving aan de overheid, die beslist
Elk model begint met een besluit-één: “Het besluit voorafgaand aan processen over de
zeggenschap; de (mate van) invloed op inhoud, proces en/of besluitvorming”.
Deze drie modellen kunnen helderheid brengen in de discussies en kunnen de komende
tijd worden getest en doorontwikkeld.
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Planproces
Zeggenschapsmodel

Tijd
Oriëntatiefase

1. De overheid laat los

Locatiefase

Inrichtingsfase

Participatie omgeving

Besluitvormingsfase

Besluit omgeving

Zeggenschap 100% bij omgeving

2. Overheid en
omgeving trekken
samen op
3. Advies van de
omgeving aan de
overheid, die beslist

Participatie omgeving / overheid

Besluit omgeving / overheid

Zeggenschap 50% bij omgeving en 50% bij overheid
Participatie omgeving / overheid

Besluit overheid

Zeggenschap 100% bij overheid

illustratie: drie zeggenschapsmodellen om te testen

2
Woordwolk op basis van interviews.

illustratie: woordwolk op basis van de interviews
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INLEIDING
Aanleiding
In Friesland werken vele vrijwiliigers en partijen mee aan duurzame energie-vanonderop. Inmiddels telt de provincie Fryslân de hoogste dichtheid aan lokale energieinitiatieven en lokale energiecoöperaties van Nederland1. Deze prakijk is weerbarstig. De
initiatiefprocessen zijn complex. Er zijn veel hobbels op de weg, waarbij de frustraties bij
de vrijwilligers toenemen. “Er zijn veel initiatieven, en er komen er steeds meer, maar
veel komen niet verder.”2 Vaak nodigt de overheid lokale initiatiefnemers uit om aan de
slag te gaan, waarna -na een lang proces- de gemeenteraad besluit weinig of niks met
de resultaten te doen. Andersom zijn burgerinitiatieven over het algemeen geen
professionele initiatieven, hetgeen leidt tot frustraties aan de kant van de uitnodigende
overheid. In beide gevallen loopt de energie weg en komen collectieve initiatieven niet
verder.
“Die (collectieve, red.) vorm van samenwerking zou weleens de doorslag kunnen gaan
geven in de overstap van fossiele naar duurzame energie. Want steun van de lokale
gemeenschap is onontbeerlijk, die heeft de kennis over de lokale situatie en kan
draagvlak vormen voor soms impopulaire maatregelen.”3
Toch weten we nog maar weinig over de processen en succesfactoren van lokale
initiatieven. Welke ruimte geven en nemen partijen? Hoe verhoudt deze praktijk zich tot
de manier waarop we in Nederland ruimtelijke ordening bedrijven en besluiten nemen?
(Hoe) passen lokale duurzame energie-initiatieven binnen de grammatica van ruimtelijke
ontwikkelingen en wetgeving en in de huidige en nieuwe Omgevingswet?
In Friesland vinden interessante experimenten plaats bij de totstandkoming van lokale
zonnevelden. Op meerdere plaatsen werken lokale gemeenschappen, overheden,
energiepartijen, ondernemers en andere belanghebbenden en betrokkenen samen en
vindt democratische vernieuwing plaats. De vraag is wat we van deze experimenten
kunnen leren.
Kennis over deze processen en de succesfactoren is noodzakelijk, want “in ons zo druk en

intensief gebruikt land is besluitvorming over omgevingsprojecten een natuurlijk
kristallisatiepunt voor alles wat er in deze tijd schuurt tussen overheid en burgers.”4

1

https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven. Er zijn meer provincies met veel lokale energie-initiatieven.
Friesland heeft het hoogste aantal collectieve energie-initiatieven, initiatieven vanuit een lokale gemeenschap .
2
Johannes Lankester en Sybrand de Vries, gesprek met de Energiewerkplaats, september 2018.
Uit: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen, p.226, gebaseerd op Towards an integrated energy landscape,
Jessica de Boer en Christian Zuidema, 2013. Lectoraat FUR. Trancity Valiz, Rotterdam.
3

4

Pamflet Nationaal Platform burgerparticipatie Omgevingsprojecten
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Het debat over democratie en democratische vernieuwing wordt gevoerd vanuit twee
invalshoeken. Enerzijds de invalshoek van de representatieve democratie, dat wil zeggen
door de bril van de overheid: “seeing like a state”. Anderzijds door de bril van burgers:
“seeing like a citizen”5. Deze rapportage bekijkt en bevraagt beide perspectieven. Want
bij alle initiatieven worden besluiten genomen. Wie doet dat? De overheid? Het initiatief?
Wie neemt welke besluiten? Welke vormen van besluitvorming zien we, en zijn er
interessante (vernieuwende) oplossingen?

Vraagstelling
De vragen die we in ons onderzoek centraal stellen, zijn:
•

Wat gebeurt er in Friesland op het gebied van lokale democratische vernieuwing?

•

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen?

•

Welke werkwijzen bij lokale zonneveld initiatieven bieden kansen als het gaat om
lokale democratische vernieuwing?

Werkwijze
Dit onderzoek vertrekt vanuit de praktijk. De volgende activiteiten zijn ondernomen:
•

Analyse van zes pilots voor de lokale ontwikkeling van zonnevelden, de
‘Sinnetafels’.

•

Analyse van geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van duurzame energieontwikkelingen en de relatie met lokale democratische vernieuwing.

•

Analyse van beleidsstukken van het Rijk, de provincie Fryslân en de gemeenten.

•

Interviews met betrokkenen bij diverse experimenten voor dorps- en
wijkdemocratie.

•

Gebruik van kennis en informatie van de Democratic Challenge (VNG, BZK), en
Living Lab Democratie Friesland.

Leeswijzer
Het rapport is verdeeld in twee delen. Het eerste deel omvat de resultaten van de
verkenning. Na een schets van de context gaan we in op de gebruikte hoofdbegrippen.
Daarna volgt een overzicht van bevindingen naar aanleiding van de analyse van
beleidsstukken, lokale initiatiefprocessen en interviews met betrokkenen. In deel twee
schetsen we de uitdagingen. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en aanbevelingen.

5

Dorps- en wijkdemocratie, Democratie door de bril van de bewoners, Democratic Challenge, 2018
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1. VERKENNING
1.1

De context

Waarom lokaal energie opwekken?
Mensen richten een energiecoöperatie op om gezamenlijk hun woningen te isoleren of
duurzame energie in te kopen of op te wekken. Zij hebben hiervoor uiteenlopende
beweegredenen, vaak zowel persoonlijke als collectieve drijfveren. Lokale energieinitiatieven (Mienskipsinitiatieven) zijn niet nieuw in Friesland. In Friesland is
maatschappelijk initiatief van oudsher ingebakken. Wat eerder een
overlevingsmechanisme was ter bescherming tegen de elementen, maakt nu deel uit van
de cultuur: de participatiesamenleving avant la lettre. De eerste collectieve energieontwikkeling dateert al van meer dan veertig jaar terug:
“Veertig jaar geleden verrezen de eerste lokale windmolens in Deersum, een dorpje
met nog geen 150 inwoners dat zelfvoorzienend wilde worden.6 In 2010
experimenteerden de Friezen met de eerste pijpleiding die biogas uit koeienmest over
een groter gebied verdeelt. Boeren uit het gebied tussen Dokkum en Leeuwarden
sloten hun bedrijf hierop aan met als doel 25 duizend huishoudens aan duurzaam gas
te helpen. Toeval of niet, dit alles vond plaats in de directe omgeving van Raard, het
dorp waar de Energiewerkplaats nu is gevestigd, die duurzame initiatieven in de hele
provincie verbindt. ‘Het probleem is niet de techniek,’ zegt Jaap Koen Bijma,
projectleider bij de Energiewerkplaats, over de vragen die hij op zijn bord krijgt. ‘Hoe
je bijvoorbeeld zonnepanelen moet leggen is bekend. Het probleem ontstaat als je dat
met meer mensen wilt doen.’ Want mensen die samen een windmolen of zonnepark
willen, lopen al snel tegen financiële, juridische, planologische en organisatorische
problemen aan.”7
Er is geen twijfel dat lokale energie-initiatieven perspectief bieden voor de
klimaatopgave. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Want “als alle erven tot middelgrote
dorpen zelfvoorzienend zouden zijn in de energievraag, dan kun je in veertig procent van
de energievraag van het Noorden voorzien.”8 Collectief werken aan energievoorziening
vergroot het bewustzijn van en draagvlak voor duurzame energie. “Bijkomend voordeel

6
7

Zie voor de geschiedenis van de Friese energiecoöperaties: Groene energie in Friesland, F. Bokser, 2012

Uit: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen, p.226, gebaseerd op Towards an integrated energy landscape,
Jessica de Boer en Christian Zuidema, 2013. Lectoraat FUR. Trancity Valiz, Rotterdam.
8

Presentatie Atelier ‘Zelfbewust Noord-Nederland’ Places of hope, 20 september 2018. Www.noorderbreedte.
Nl. Zie voor bijbehorende cijfermatige onderbouwing: 1001 tuinen van duurzaamheid
https://www.youtube.com/watch?v=UkDYinaPhsk
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is dat de dorpen en wijken de inkomsten kunnen inzetten voor de leefbaarheid in hun
eigen omgeving.”9
“Toch is veel bottom-up initiatieven geen lang leven beschoren. De initiatiefnemers
blijken vaak geen goed beeld te hebben van de te nemen stappen om hun plannen
tot een goed einde te brengen.”10
De Energiewerkplaats heeft in de vier jaar van haar bestaan al veel oplossingen en
methodes ontwikkeld om lokale energie-initiatieven verder te helpen. De focus lag bij
financiële, technische, organisatorische en ruimtelijke vraagstukken. Het
besluitvormingsproces heeft tot nu toe minder de aandacht gehad. Toch lopen hier veel
initiatieven op vast.

Omgevingswet daagt uit om lokaal te experimenteren
De Nederandse overheid nodigt uit tot lokale democratische vernieuwing: minder
regeldruk, ruimere kaders, meer afwegingsruimte voor overheden11. Overheid en burgers
trekken meer op als partners en er is meer zeggenschap voor maatschappelijk initiatief.
In het kort: ‘citizen power’. Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet.
Op welke manier deze participatie moet plaatsvinden is niet vastgelegd, juist om te
voorkomen dat participatie een afvinklijstje wordt. Het gaat om een actieve rol en
houding van de overheid. In de wet is vooral vastgelegd dát het moet gebeuren. Hoe het
gebeurt is vrij. Dit biedt natuurlijk kansen. Tegelijk leven er bij sommige partijen zorgen
over de borging van het democratisch gehalte van een meer open en vrij proces. Er moet
participatie zijn en zelfs een participatieplan, maar is dat voldoende om een democratisch
proces te realiseren? Of werkt dit zelfs averechts? Bijvoorbeeld: wat te doen wanneer
(publieke) besluitvorming steeds sterker wordt beïnvloed door een beperkte – niet per se
representatieve – groep actievelingen? In hoeverre is dan daadwerkelijk rekening
gehouden met de belangen van de bredere bevolking?
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) geeft haar recente advies Democratie is meer
dan politiek alléén (juni 2017) als ondertitel mee: “Burgers aan het roer in hun
leefwereld”. Jacques Wallage (voorzitter Rob) beschrijft de veranderende rollen in zijn
voorwoord treffend:
“(In de directe leefwereld, red.) valt de onteigening van de burger, of zijn
verschraling tot ‘klant’, het meeste op. Daar ligt ook een evidente publieke
verantwoordelijkheid om de huurder, de student, de zorgbehoevende, serieus te
9

Ibidem
The grassroots of sustainable transition. A generic approach to describe Local Energy Initiatives in the Northern
Netherlands, H. van der Blonk, B. Boschma, et al., 2013.
11
Oa. Democratic Challenge VNG en Minsterie van BZK.
10
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nemen. Niet alleen in termen van de klassieke medezeggenschap – de formele
representatie – maar ook en vooral als erkende initiatiefnemer in
werkgemeenschappen en professionele organisaties: als mede-eigenaar, niet als
‘klant’. Deze bredere benadering van de democratie stelt indringende vragen over
de rolverdeling tussen management, professionals en de direct betrokken
burgers.”
Lokale initiatieven die hebben geleid tot toekomstbestendige
gemeenschapsvoorzieningen kunnen in bepaalde mate een (positieve) invloed hebben op
de sociale vitaliteit en leefbaarheid in landelijke kleine kernen.12 Goed inspelen op deze
initiatieven betekent dat vooral gemeenten een cultuuromslag moeten maken.
“Vanuit hun maatschappelijke taak vinden veel gemeenten het van belang dat ze
een bijdrage kunnen leveren aan burgerinitiatieven. Verschillende gemeenten
weten echter vaak niet welke gemeentelijke rollen daarbij horen en welke
instrumenten daarbij effectief kunnen worden ingezet. […] De ‘nieuwe overheid’
denkt niet vanuit het belang van de staat, maar stelt de samenleving centraal”13.
In dit rapport verkennen we wat gemeenten kunnen doen om een positieve bijdrage te
leveren aan burgerinitiatieven en wat dat betekent voor de lokale besluitvoming.

1.2

Wat is lokale democratische vernieuwing?

Traditie en vernieuwing
Friesland kent een lange traditie van dorpsbelangen. Momenteel is er een brede
beweging gaande van lokale initiatiefgroepen die zich inzetten voor het klimaat en
duurzame energie.

“Tine de Moor heeft het over een derde golf van collectieve actie (Homo Cooperans,
Prof. Dr. Tine de Moor, 2013). De eerste golf was in de Middeleeuwen (gilden,
gemeenschappelijk landgebruik = meenten), de tweede golf was eind 19e eeuw
(coöperaties als Friesland -Campina, waarborgfondsen, onderlinge verzekeringen als
Achmea, banken als de Rabo). De derde golf speelt begin 21e eeuw: met de bloei van
bewonersinitiatieven (energiecollectieven, broodfondsen, stadsdorpen,
zorgcoöperaties, stadslandbouw).”14

Uit: Messink, J. De overheid en burgerinitiatieven, De rol van gemeenten bij burgerinitiatieven
die leiden tot toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen’., Masterthesis,
Radbout Universiteit Nijmegen, 2014.
12

13
14

Ibidem
Dorps- en wijkdemocratie, Democratie door de bril van de bewoners, Democratic Challenge, 2018, p.9
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Alleen in Friesland zijn al 142 dorpsinitiatieven aangesloten bij de vereniging duurzame
dorpen15. Er zijn rond de zestig lokale energiecoöperaties16.
Gemeenten beschouwen de traditionele lokale vertegenwoordigers zoals dorpsbelangen
en wijkraden nog vaak als hét aanspreekpunt voor lokale democratie. Gemeenten
verschaffen hen legitimiteit als gesprekspartner of door subsidie te verstrekken.
Lokale initiatiefgroepen ontstaan echter vaak min of meer spontaan en staan vaak los
van de ‘geinstitutionaliseerde’ circuits. Zij organiseren het overleg dorps- of wijkbreed op
eigen wijze.
Staten- en stratentaal
Tijdens de interviewrondes cirkelden de gesprekken over lokale energie-initiatieven rond
de drie begrippen participatie, lokale democratische vernieuwing en zeggenschap. De
‘ladder van participatie’ werd vaak genoemd. Dit leidde soms tot misverstanden, want er
bleek niet één ladder van participatie te bestaan. We ontdekten dat er in de praktijk vele
ladders worden gebruikt zoals de ladder van Sherry Arnstein uit 1969, de ladder voor
overheidsparticipatie van de Raad voor Openbaar Bestuur, de trap van eigenaarschap17
etcetera. Dit zou wel eens illustratief kunnen zijn voor wat er speelt. Want de discussie
gaat over rollen en houdingen die lokale overheden kunnen aannemen bij de
totstandkoming van lokale collectieve initiatieven. Maar ook om die van lokale
initiatiefnemers. Een probleem is dat begrippen veelal niet worden gedeeld. We zien
staten- en stratentaal, en zo lijkt er ook een democratie van de staat en een democratie
van de straat te zijn: representatieve democratie en gemeenschapsdemocratie18, of
mienskipsdemocratie.
Overdragen van invloed
Het draait om de vraag hoe gemeenschappen en overheden hun samenwerking
organiseren. Want als we het hebben over lokale energie-initiatieven en lokale
democratie dan gaat het in essentie om wie waarop invloed heeft en wanneer. René
Monnikhof, provinciaal beleidsmedewerker en in 2006 gepromoveerd op participatieve
beleidsontwikkeling geeft een kernachtige samenvatting voor wat de overheid moet
doen: “Lokale democratische vernieuwing gaat in essentie om het overdragen van
invloed door de overheid. Raad en college moeten bereid zijn inhoudelijk, procesmatig of
in de besluitvorming invloed af te staan”. Scott Shane, een vooraanstaand
wetenschapper op het gebied van entrepeneurship, bekijkt het vanuit de kant van de
initiatiefnemer, maar komt tot dezelfde conclusie, namelijk “dat er een aantal

www.netwerkduurzamedorpen.nl, geraadpleegd september 2018
www. http://uskooperaasje.nl/waar-zitten-onze-leden/, geraadpleegd September 2018
17 Anke Segers, Datishelder.com.
18 Dorps- en wijkdemocratie, Democratie door de bril van de bewoners, Democratic Challenge, 2018, p.5
15
16
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voorwaarden van bovenaf moet worden gesteld, zodat er van onderaf meer ruimte voor
spontane initiatieven ontstaat”19.
Dit betekent dat gemeenteraad en college voorafgaand aan processen keuzes moeten
maken, en daarmee vooraf een besluit nemen over de zeggenschap: de (mate van)
invloed op inhoud, proces en/of besluitvorming van de gemeenteraad en van de
omgeving. We noemen dit ‘besluit één’.
Besluit één: Het besluit voorafgaand aan processen over de zeggenschap; de
(mate van) invloed op inhoud, proces en/of besluitvorming.

Waar draait het om als lokale collectieven initiatief nemen? Wat zijn de hoofdlijnen waar
raden en colleges zelf over willen besluiten? Hier zien we meerdere dilemma’s. De
overheid heeft altijd publieke verantwoordelijkheid en moet voldoen aan de algemene
beginselen van goed bestuur. Wanneer kan een besluit of verantwoordelijkheid bij de
mienskip worden neergelegd? En als dit voor een bepaalde mienskip geldt, geldt dit dan
voor alle gemeenschappen? Wat als gemeenschappen hun beloftes en afspraken niet
(kunnen) nakomen? En hoe democratisch zijn lokale initiatiefgroepen? Sluiten
bewonersinitiatieven ook bewonersgroepen uit? We komen hierop terug aan de hand van
de interviews en voorbeelden.
Om misverstanden te voorkomen: het is niet zo dat lokale initiatiefgroepen zonder de
overheid tot besluiten kunnen komen (of andersom). Onderzoek aan de Radboud
Universiteit20, maar ook onze respondenten geven aan dat de gemeente een onmisbare
rol speelt in het gehele totstandkomingsproces dat van invloed is op de succesvolle
realisatie van lokale initiatieven. Als we de vraag over hoe gemeenschappen en
overheden hun samenwerking organiseren bij lokale initiatiefprocessen tóch nog even
langs de participatieladders leggen, zien we dat het niet gaat om reguleren, regisseren of
stimuleren, maar om cocreatie, faciliteren en overdragen door de overheid. Als we dit
bekijken vanuit het perspectief van de lokale initiatieven, dan komen we niet uit bij
aanhoren, mening geven of meedenken, maar bij cocreatie, uitvoeren en regievoeren.
Een beperkt aantal rollen is dus van toepassing en de rollen van de overheid en de
initiatieven hebben een onderlinge relatie. Dit is de reden dat we de verschillende
‘ladders’ naast ons neerleggen. We focussen op wat cocreatie, faciliteren en overdragen
betekent voor de overheid en wat cocreatie, uitvoeren en regievoeren betekent voor een
lokaal energie-initatief en hoe de rollen van overheid en lokaal initiatief samenhangen.

Shane S. (2003), A general theory of entrepreneurship, the individual-opportunity nexus. Cheltenham: Edward Elgar.
Messink, J. De overheid en burgerinitiatieven, De rol van gemeenten bij burgerinitiatieven die leiden tot toekomstbestendige
gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen’., Masterthesis, Radboud Universiteit Nijmegen, 2014.
19
20
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Definities
Bovenstaande leidt tot de volgende globale definities:
Lokale democratische vernieuwing:
Lokale democratische vernieuwing gaat in essentie om het overdragen van invloed door
de overheid aan lokale initiatiefgroepen. Raad en college moeten bereid zijn inhoudelijk,
procesmatig of in de besluitvorming invloed af te staan. Dat kan in cocreatie, door te
faciliteren of door over te dragen.
Zeggenschap:
Lokale zeggenschap gaat in essentie om de wijze waarop de Mienskip invloed heeft op de
inhoud, het proces en/of de besluitvorming.

Democratische waarden

Aan de basis van de democratie en daarmee ook van de lokale democratische
vernieuwing liggen democratische waarden. Ook bij elk initiatief van een lokale
gemeenschap zijn deze waarden het uitgangspunt. Zo moeten er voldoende mensen bij
betrokken zijn (representativiteit), moet het proces open en toegankelijk zijn
(inclusiviteit, transparant), wordt er gestreefd naar voldoende ruimte voor afwijkende
meningen (deliberatief), moeten mensen duurzaam betrokken zijn bij het initiatief
(continuïteit en professionaliteit) en moet het initiatief te verantwoorden zijn
(rechtvaardigheid)21.
Overigens ontwikkelen we in dit rapport geen bestuurlijke of politieke theorie. We steken
in vanuit de praktijk en vanuit wat er speelt bij lokale initiatiefprocessen. We willen
inzichtelijk maken op welke wijze in Fryslân tegen lokale democratische vernieuwing
wordt aangekeken en wat er op dit gebied gebeurt. In de volgende paragrafen en
hoofdstukken passeren de belangrijkste bevindingen, belemmeringen en uitdagingen de
revue.

1.3

Bevindingen van het onderzoek

1.3.1 Beleid

In deze paragraaf komen de belangrijkste beleidsstukken van Rijk, provincie en gemeenten
aan de orde, voor zover deze betrekking hebben op participatie en zeggenschap.

21
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Omgevingswet: participatie is maatwerk
Participatie is zoals gezegd een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig
betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en
creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere
besluiten. Dit kan tijdwinst opleveren. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet
niet voor hóe de participatie moet plaatsvinden.

Wat regelt de wet?
In de Omgevingswet wordt onder een participatieve aanpak verstaan: ‘het in een
vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij het proces van de besluitvorming
over een project of activiteit’. De wet bevat specifieke regels voor participatie bij het
projectbesluit en de omgevingsvergunning.
In het Omgevingsbesluit staan regels om de participatie te borgen. Zo is voor het
projectbesluit en het omgevingsplan geregeld dat in een kennisgeving wordt aangegeven
hoe het participatietraject er uit komt te zien. Ook is een motiveringsplicht opgenomen:
het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe de omgeving is betrokken bij de
voorbereiding en wat met de resultaten is gedaan. De motiveringsplicht geldt voor de
omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en het projectbesluit.
In de Omgevingsregeling wordt het aanvraagvereiste voor participatie bij de
omgevingsvergunning uitgewerkt. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor het
participatiepoces bij de aanvrager van de vergunning.

Ruimte voor maatwerk
Waar het gaat om de inrichting van de participatie, geeft de wet de vrijheid aan het
bevoegd gezag en de initiatiefnemer om eigen keuzes te maken. De locatie, het soort
besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Ook het moment
waarop participatie start, verschilt per keer.

Zeggenschap
De website “Aan de slag met de Omgevingswet” biedt inzicht in alles wat er met de
Omgevingswet te maken heeft. Zoeken we op die website op het woord ‘participatie’ dan
krijgen we 392 resultaten. Zoeken we op ‘zeggenschap’ dan vinden we 8 resultaten,
waarvan de helft gaat over ‘beren op de weg bij zeggenschap’. Zoals:
1. Iedereen adviseert alleen maar, maar niemand hakt knopen door.
2. Daar ga ik niet over. Ik ben niet in de positie om daar een beslissing over te nemen.
3. Uiteindelijk beslist de raad.
4. Kan de wethouder hier wel mee scoren?
5. Vaak zeggen ze eerst ja, en later als concreet wordt is het toch nee.
6. Ik word steeds van het kastje naar de muur gestuurd.
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7. Als ik buiten m’n boekje ga, word ik op mijn vingers getikt.
Gebrek aan zeggenschap en mandaat kan enorm frustrerend zijn, zowel voor degenen
wiens vraagstuk niet wordt opgelost als voor die adviseurs aan tafel die onvoldoende
positie hebben, zo wordt gesteld.

Nationaal Klimaatakkoord: lusten, lasten en zeggenschap op rechtmatige wijze verdelen
Het Nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse ‘bijdrage aan Parijs’, heeft een centraal
doel: het terugdringen van de CO2 uitstoot in 2030 tot tenminste 49% ten opzichte van
1990. In het proces naar het Nationaal Klimaatakkoord toe is in burgergesprekken in
kaart gebracht hoe burgers bij de uitwerking en uitvoerig van het Klimaatakkoord willen
worden betrokken. De bereidwilligheid van burgers om een bijdrage aan de transitie te
leveren is cruciaal. Deze wordt medebepaald door eerdere ervaringen, lokale
omstandigheden, de sociale structuur in de directe omgeving en de portemonnee van
burgers. Maar ook door de rol die overheden spelen. Burgers verwachten van de
overheid duidelijke regie en kaders, en ruimte voor eigen initiatief. Burgers verwachten
van de landelijke en lokale overheid dat deze betrouwbaar is, een consistent beleid voert
en naar hen luistert, bijvoorbeeld over de locatie van windmolenparken. Mensen beseffen
hoe enorm de opgave is en ook dat pijnlijke keuzen noodzakelijk zijn, maar vragen wel
om een gedegen onderbouwing, betrouwbare informatie en een rechtvaardige en
transparante weging van belangen. Tot slot verlangen ze een Klimaatakkoord dat de
lusten en lasten en zeggenschap op rechtvaardige wijze regelt.

Coalitieakkoord 2015-2019 Fryslân: 'Mei elkenien foar elkenien'; samen en transparant
De provincie Fryslân heeft in haar coalitieakkoord (2015-2019) zes ambities
geformuleerd. Twee daarvan raken direct aan De mienskip en de wijze waarop de
provincie de kracht vanuit de mienskip wil benutten: Krachtige Gemeenschappen en
Modern Provinciaal Bestuur.
De eerste ambitie, krachtige gemeenschappen, kent twee kanten. Ten eerste is het een
ambitie in zichzelf: de al krachtige gemeenschappen in Fryslân versterken, helpen in de
veranderingen en vernieuwingen die gaande zijn, en helpen daar waar gemeenschappen
minder krachtig zijn of kracht dreigen te verliezen. Daarnaast vormen die krachtige
gemeenschappen het fundament voor de overige ambities, de manier waarop de
provincie dingen wil bereiken: zoveel mogelijk uitgaande van de kracht van de dorpen,
wijken, bedrijven en mensen zelf, hun ideeën, initiatieven en ondernemerschap.
Binnen de ambitie Modern Provinciaal Bestuur wordt duidelijk dat de bestuurders zich
anders moeten gaan gedragen en dat de provinciale organisatie anders moet
functioneren om te kunnen inspelen op de veranderende wereld. De rol van de overheid
moet verschuiven om de kracht van gemeenschappen echt als uitgangspunt te kunnen
nemen. De provincie gelooft in de eigen kracht van mensen en sociale verbanden. Soms
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is de overheid helemaal niet nodig. Als de gemeenschap er zelf uitkomt doet de provincie
niets. Sterker, de provincie geeft (verbanden van) burgers ook het recht om provinciale
taken over te nemen als zij het denken beter en/of goedkoper te kunnen, het
zogenaamde Recht op uitdaging (Right to Challenge). De provincie wil de buitenwereld
ook meer inzicht geven in wat ze doet, door waar dat past in nieuwe processen meteen
de mogelijkheid van ‘open data’ mee te nemen. Dat vergroot de transparantie naar de
gemeenschap.

Beleidsbrief Duurzame Energie Fryslân (2016): werken aan maatschappelijke acceptatie
In de beleidsbrief duurzame energie (als vervolg op de ambities uit het provinciale
coalitieakkoord), wordt gesproken over het belang van maatschappelijke acceptatie van
de energietransitie. Gesteld wordt dat draagvlak voor de energietransitie van wezenlijk
belang is voor de realisatie van de opgave. In praktijk zijn er naast positieve reacties ook
discussies over duurzame energiebronnen, of het nu gaat over mestcovergisters,
windmolens of grootschalige zonnestroom. Het zijn echter belangrijke pijlers voor de
Friese energiemix. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, heldere communicatie en een
concreet handelingsperspectief. Lokale initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan participatie en maatschappelijke acceptatie.

Koersdocument Omgevingsvisie Provincie Fryslân (2018): samen en loslaten
In het koersdocument voor de nog op te stellen Omgevingsvisie gaat de provincie Fryslân
in op nieuwe samenwerkingsprincipes (en sluit daarmee aan bij de Omgevingswet, zie
hierboven). Loslaten, ruimte geven, participatie van onderop, en experimenteren zijn de
sleutelwoorden bij de nieuwe manier van werken. Burgers kunnen zelf plannen maken en
zorgen voor draagvlak. De provincie heeft hierin een verbindende positie. Met haar
middelen, kennis en bevoegdheden kan ze spelers bij elkaar brengen. De provincie heeft
meerdere sturingsmogelijkheden naast elkaar. Meer willen loslaten en faciliteren en
minder reguleren, betekent niet dat de wettelijke taken worden losgelaten; daarbij zal
reguleren nog steeds soms nodig (of zelfs verplicht) zijn.

Tussenconclusie
Uit het staande en in ontwikkeling zijnde beleid blijkt dat we in Nederland en Fryslân veel
over participatietrajecten spreken en zelfs de noodzaak daarvan zien als het gaat om de
energietransitie. Maatschappelijke acceptatie lijkt daarbij het sleutelwoord. Lokale
initiatieven moeten het draagvlak gaan redden. De stap naar daadwerkelijk zeggenschap
over de besluitvorming wordt nog niet of nauwelijks gemaakt.
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1.3.2 Interviews
In de periode november 2017-maart 2018 is een aantal interviewgesprekken gevoerd
met mensen die in meer of mindere mate betrokken zijn (of zouden kunnen zijn) bij
lokale democratische vernieuwing in Friesland, maar ook daarbuiten. Deze paragraaf
biedt inzicht in de resultaten daarvan.

Hoe is men op de hoogte van democratische vernieuwing?
Uit de antwoorden blijkt dat vrijwel iedereen op één of andere manier wel met
democratische vernieuwing bezig denkt te zijn. Dat varieert van beleid maken tot
initiatiefnemen tot uitvoering van projecten. Doorvragen leert dat vrijwel alle
geïnterviewden bij democratische vernieuwing denken aan burgerparticipatie (invloed op
proces en op inhoud). Slechts een enkeling is ook op de hoogte van de invloed op
besluitvorming die door de burgers kan worden uitgeoefend.

Hoe kijkt men zelf aan tegen de ontwikkelingen rondom democratische vernieuwing?
Men is het er vrijwel unaniem over eens dat bottom-up denken nodig is en nog meer
moet integreren in ieders handelen. Cultuur en mentaliteit lijken invloed te hebben op de
wijze waarop bottom-up denken is doorgedrongen in het dagelijks handelen: “het valt
me op dat de onderop beweging in Groningen minder sterk is dan in Friesland”. Volgens
de geïnterviewden is de Friese Mienskip een goede voedingsbodem voor democratische
vernieuwing. Wel moeten we die Mienskip motiveren en faciliteren, zo blijkt uit meerdere
interviews.

Hoe is men zelf met democratische vernieuwing bezig?
Ook hierbij geldt dat alle geinterviewden wel met burgerparticipatie bezig zijn. Slechts
een enkeling is daadwerkelijk al met de invloed op de besluitvorming bezig. Daarbij gaat
het volgens deze mensen om de overdracht van invloed van bestuurders naar
initiatiefnemers. Sommigen zijn daar vanuit een academische achtergrond mee bezig en
anderen heel concreet. Het voorbeeld van Mienskipsenerzjy wordt hierbij genoemd. In
IJlst is met dit principe (waarbij zeggenschap bij de inwoners komt te liggen) een
Sinnetafel georganiseerd.

Wat gaat er goed?
Er is veel aandacht bij beleidsmakers bij Rijk, provincie en gemeenten voor
burgerparticipatie. Er wordt gewerkt aan toolboxen voor participatie. Er ontstaan
‘loketten’ voor bottom-up initiateven. Bovendien worden voorbeelden genoemd waarbij in
een vroeg stadium initiatiefnemers met alle betrokken aan tafel schuiven (Nije Pleats,
Sinnetafels). Bij initiatieven van onderop is sprake van openheid. Dat geeft vertrouwen.
Voor het daadwerkelijk overdragen van invloed op de besluitvorming komen inmiddels de
eerste experimenten van de grond (Provinciale Staten, Gemeente Súdwest-Fryslân en
Gemeente Groningen).
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Wat kan er beter?
Aangegeven wordt dat de verankering van burgerparticipatie op dit moment nihil is. Het
is nodig om kwaliteitseisen aan burgerparticipatie te koppelen. Vanuit de academische
achtergrond wordt daaraan toegevoegd dat “..het altijd mis gaat op het moment dat de
overheid haar kaarten voor zich blijft houden”. Transparantie is niet alleen in de aanloop
nodig, maar ook in de besluitvormingsfase. Meerder malen wordt ook de rol van
Provinciale Staten hierin genoemd. Die moeten meer worden meegenomen in hun
veranderende rol bij initiatieven van onderop. Dat geldt ook voor de
gemeenteraadsleden. Het systeem klopt niet meer, maar er is nog geen alternatief. Er is
volgens de geïnterviewden nog te weinig uitwisseling van kennis en ervaring op dit
gebied tussen de overheden.

Hoe zou een democratischer proces eruit kunnen zien bij lokale energieinitiatieven?
De geïnterviewden dragen een aantal elementen aan die voor een goed proces van
belang zijn. Hét goede proces is niet benoemd. Door meerderen wordt van belang geacht
dat de overheid zich beperkt tot de ‘wat-vraag’ en de ‘hoe-vraag’ over laat aan de
samenleving. Zo heeft de Sinnetafel in IJlst als voorbeeld gewerkt. De overheid moet
daarbij goed communiceren en transparant blijven van begin tot eind. Zorg wordt er
uitgesproken over het feit dat de betrokkenheid van de raad een politiek spel is, dat niet
ten koste mag gaan van het gevoel van eigenaarschap bij de initiatiefnemers.

Hoe kan de omgeving haar invloed vergroten?
Het is nog zoeken volgens de geïnterviewden. Overheid en samenleving maken elkaar in
sommige gevallen gek met allerlei bijeenkomsten. Aan beide zijden wordt niet
professioneel gewerkt. Het verbeteren daarvan vraagt budget. Als voorbeeld buiten
Friesland wordt het burgerparlement van Tilburg genoemd. Dat kost een half miljoen.
Een andere kant van die medaille is het verminderen van regeldruk bij de overheid.
Initiatiefnemers zijn zodoende vrijer om hun eigen invloed op inhoud en proces te
vergroten. Daarnaast achten de geïnterviewden ook ondersteuning van initiatiefnemers
noodzakelijk om hun professionele kant te versterken en deskundigheid te vergroten.

Wat vraagt dit van de spelers?
Initiatieven moeten zorgen voor een brede afspiegeling van hun omgeving in het project.
Niet alleen de ‘elite’ mobiliseren, maar iedereen die een bijdrage wil en kan leveren bij
het project betrekken (representativiteit en inclusiviteit). Initiatiefnemers moeten ook
deskundigheid kunnen invliegen. Dat draagt bij aan de kwaliteit van het initiatief.
Initiatiefnemers moeten ook elkaar opzoeken. Zij kunnen van elkaar leren en elkaar
versterken.
Van de overheid vraagt dit volgens de geïnterviewden meer dan nu het geval is. Raad en
college zouden bereid moeten zijn vooraf een besluit te nemen over de zeggenschap (de
wijze waarop de omgeving invloed heeft op inhoud, proces en/of besluitvorming).. Een
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open en lerende houding past de overheid hierin. Oude besluitvorming zit nieuwe
methoden in de weg. Het is van belang dat goede voorbeelden breeduit zichtbaar worden
om besluitvormers te inspireren. De overheid zou (zeker in de experimenteerfase) ook de
initiatieven financieel moeten faciliteren met procesgeld, volgens een deel van de
geïnterviewden. Initiatiefgroepen hebben vaak veel kennis of enthousiasme, maar het
daadwerkelijk tot uitvoering brengen is soms lastig. Daar kan de overheid in helpen. De
overheid moet duidelijke kaders vooraf stellen bij het geven van meer ruimte aan
initiatieven. Daarbij vraagt het afstaan van invloed, flexibiliteit en openheid van de
overheid.

Wat moet je voorkómen?
De energietransitie slaagt niet met het oude systeem van ‘droppen in de samenleving’,
zo wordt gesteld. Je moet voorkomen dat dit een averechts effect krijgt. Namelijk dat er
geen draagvlak meer te creëren is voor de energietransitie. Daarnaast wordt genoemd
dat je moet voorkomen dat iedereen over zijn eigen achtertuin spreekt en het grotere
belang of doel niet voor ogen heeft of krijgt. Je moet ook voorkomen dat je je als
overheid met een star (vooraf bedacht proces) op slot zet en dus niet flexibel in staat
bent om op input vanuit de samenleving in te springen. Processen moeten niet onnodig
lang duren waardoor de kans bestaat dat de energie uit de initiatiefnemers wegvloeit.
Daarnaast wil je niet dat overheidsgeld wordt weggegooid.

Tussenconclusie
Democratische vernieuwing kent meer voorstanders dan tegenstanders onder de
geïnterviewden. Er is vertrouwen in de potentiele winst van lokale democratische
vernieuwing. De voorstanders zien de volgende voordelen:
ü Draagvlak. Lokale initiatieven en overheden delen ambities, deze vinden beter
hun weg als er goede samenwerking is en een gedeeld speelveld. Dit voortkomt
frustratie van beide kanten en het onnodig verdwijnen van energie.
ü Voortgang ten aanzien van complexe dossiers (‘met top-down red je het niet
meer’).
ü De kwaliteit van plannen.
Uit de interviews concluderen we dat in veel situaties de omgeving wel meepraat, maar
niet of nauwelijks invloed heeft op inhoud, proces en besluitvorming. Ook is het niet
makkelijk om als omgevingspartij een initiatief voor elkaar te krijgen binnen de huidige
structuur, omdat er letterlijk wetten en regels in de weg staan en vanuit de overheid
voor een rem zorgen. Zowel overheden als lokale initiatieven zien dit graag anders. Deels
omdat het moet (Omgevingswet), deels uit overtuiging. We zien dat partijen zoeken naar
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vormen om de participatieve democratie en de representatieve democratie met elkaar te
verbinden op een nieuwe manier.

1.3.3 De praktijk

Sinnetafels
Eind 2017 tot en met 1 januari 2019, is onder de regie van de provincie Fryslân gewerkt
aan het project Sinnetafels. Het doel van de Sinnetafels is om het proces van idee tot
realisatie van een zonnepark te stroomlijnen, mét een goede en integrale afweging.
Omtrent zeggenschap wordt in de Leidraad Sinnetafels de volgende conclusie getrokken:
De betrokkenheid, de wilskracht en het uithoudingsvermogen van de initiatiefnemers
is van wezenlijk belang voor het slagen van het initiatief. Het ontwikkelen van een
zonneveld vraagt namelijk een lange adem van mensen die zich daarvoor (meestal)
vrijwillig inzetten. Het is dodelijk als een proces van onderop uiteindelijk om zeep
wordt geholpen in de politieke arena, zonder dat de initiatiefnemers en omwonenden
daarin zelf een stem hebben gehad.
De Sinnetafels die in dat jaar zijn georganiseerd zijn elk op hun eigen wijze met
participatie en zeggenschap omgegaan. Soms bleef participatie en zeggenschap buiten
beschouwing en in een enkele sinnetafel werden mooie stappen gezet richting
zeggenschap. De uitvoerige beschrijving en analyse van de Sinnetafels treft u in bijlage 2
van dit rapport.

Sinnetafel zonder participatie/zeggenschap
Tijdens de Sinnetafel van Terwispel is er geen sprake geweest van participatie van de
omgeving in het proces. Het proces in Terwispel is gebruikt om te verkennen welke
locaties geschikt zouden zijn voor de realisatie van een zonneveld door een ontwikkelaar
uit het dorp. Als uit verdere planontwikkeling blijkt dat er één van deze locaties voor het
zonneveld kan worden benut, zal het dorp door de initiatiefnemer worden aangehaakt.

Sinnetafels met participatie
In de Sinnetafels van Grou, Koarnjum/Jelsum en Heerenveen is in meer of mindere mate
sprake geweest van participatie. In Grou en Koarnjum/Jelsum is voorafgaand aan de
Sinnetafel een bijeenkomst geweest met het dorp waarin de duurzaamheidsambitie in
zijn algemeenheid is besproken. Gezamenlijk is in die bijeenkomsten bepaald dat het
realiseren van een zonneveld één van de goede (en eerste) mogelijkheden is om in de
eigen energiebehoefte te gaan voorzien. Tijdens de Sinnetafels zat een delegatie vanuit
het dorp aan tafel: in Grou verenigd in GroenGrou en in Koarnjum/Jelsum
samengekomen in een werkgroep vanuit dorpsbelang.
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In Heerenveen is een participatietraject ingericht met de omliggende dorpen (Terband,
Tjalleberd en Luinjeberd). De opdracht van het college van B&W was in deze Sinnetafel
om met de bevolking te komen tot een inrichting van het gebied Klaverblad-noordoost.
Daarbij moest in ieder geval ruimte zijn voor zonne-energie en bedrijvigheid. In een
participatietraject zijn de bewoners tot een inrichtingsperspectief gekomen voor het
gebied, waarin ruim 40 hectare voor zonne-energie is gereserveerd. Uiteindelijk is deze
visie door het college aan de raad voorgelegd, die over de inrichting van het gebied moet
beslissen. Zeggenschap op inhoud, maar niet op de besluitvorming.

Sinnetafel met zeggenschap
In de Sinnetafel van IJlst was daadwerkelijk sprake van zeggenschap in de
besluitvormende zin. Voorafgaand aan de Sinnetafel had de gemeenteraad besloten dat
zij zouden instemmen met een zonneveld nabij IJlst als de methode van de Sinnetafel
gevolgd zou worden én dat er door de initiatiefnemers draagvlak zou worden
aangetoond. In het Sinnetafeltraject is er een geschikte locatie gevonden en is de
acceptatie voor deze locatie (en de inrichting daarvan met zonnepanelen) ‘opgehaald’
(tenhoogste 25% van de inwoners van IJlst mocht tegen zijn) door de initiatiefnemers.
Daarmee heeft de stad ‘besloten’ over het zonneveld. Strikt formeel heeft de
gemeenteraad dit bij de vergunningverlening bekrachtigd.

Wat gebeurt er elders?
Uit de interviewronde is gebleken dat er beperkte ervaring is met of kennis van
praktijksituaties omtrent het delen of overdragen van zeggenschap. Veel geïnterviewden
zijn ook nog onzeker over wat democratische vernieuwing inhoudt en/of wat het (voor
hen) betekent. Hier en daar wordt er actief aan gewerkt, en dan met name
experimenteel en verkennend. Er wordt veel gesproken aan de hand van voorbeelden en
anekdotes. Het aantal goede voorbeelden dat wordt genoemd in Friesland is beperkt
(Sinnetafel IJlst, Topdorp, burgerjury IMF (nog te ontwikkelen),
DorpsOntwikkelingsMaatschappij (DOM’s) in Noordoost Fryslân, naamgevingsproces
gemeente De Waadhoeke). Een aantal geïnterviewden maakt gebruik van adviezen van
de Raad voor openbaar bestuur (Rob).
De ontwikkelingen die spelen, reiken verder dan de energietransitie; het Iepen
Mienskipfuns is bijvoorbeeld interessant als het gaat om durven betrekken van de
omgeving bij het besluiten over de verdeling van de subsidiegelden. Er zijn in het
verleden ook vernieuwende processen aan te wijzen, zoals de Nije Pleats.
Ook zijn er voorbeelden genoemd van situaties waar veel weerstand in de omgeving is
ontstaan voor een project en waar lokale democratische vernieuwing wellicht het verschil
had kunnen maken in positieve zin. Bijvoorbeeld bij:
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•

Wirdum: een ontwikkelaar wil een zonnepark van 70 hectare realiseren vlak tegen
het dorp aan, dit leidt tot grote weerstand.

•

Fryslân foar de wyn (een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese
Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi): de initiatiefnemers willen via
een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven
met draagvlak – die goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers
en voor omwonenden. Het idee was om - als tegenbeweging van de top-down
planning op het gebied van wind – van onderop met voorstellen voor voldoende
wind op land te komen. Dit moest in korte tijd, voorafgaand aan de laatste
provinciale staten verkiezingen. Het initiatief strandde op politiek niveau, ondanks
een positief advies van de regiegroep onder leiding van Pieter Winsemius. Het
proces leidde tot grote maatschappelijk ophef).

Tussenconclusie
Op dit moment is de verankering van burgerparticipatie zeer beperkt. Besluiten staan in
de praktijk vaak los van het (interactieve) proces dat is doorlopen met de omgeving. Het
mienskipsproces en het besluitvormingsproces vormen twee losse fasen, de verbinding is
er niet. Hierdoor worden de betrokken partijen (gevoelsmatig) te kort gedaan.
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2.

UITDAGINGEN

2.1

Katalysator

Er is veel overeenstemming over democratische waarden als leidende principes:
eigenaarschap, zeggenschap, eerlijkheid, transparantie, inclusiviteit, ondernemerschap
(niet in de financiële, maar in de oplossingsgerichte zin), betrokkenheid, legitimiteit,
rendement, vertrouwen, gelijkheid, samen oplopen, ruimte bieden. Belangrijk is dat we
hierbij niet te klein denken. Bijvoorbeeld minder denken in concurrentie tussen
gemeenten of dorpen22. Het gaat niet om de duurzaamste gemeente of het duurzaamste
dorp, het gaat om de duurzame aarde en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Lokale democratische vernieuwing vraagt een omkering van denken en een nieuwe
manier van werken ingezet vanuit alle partijen. Dit vraagt om een open blik en de
bereidheid om te oefenen. Elke situatie is uniek en de uitdagingen kunnen op
verschillende vlakken liggen (zie ook bijlage 1). Een opgave kan technisch eenvoudig tot
zeer complex zijn. Technische uitdagingen (duurzaamheid, ruimtelijke ordening,
financiën) vragen om deskundigheid en kennis van experts. Een opgave kan een
beperkte of een grote publieke betekenis hebben. Als de betekenis groot is en er veel
belangen betrokken zijn, ontstaan er complexe, weerbarstige of controversiële situaties.
Hier zijn vaak nieuwe werkwijzen en (experimenteer)ruimte nodig om patstellingen te
doorbreken. Soms is er zowel behoefte aan expertkennis als aan nieuwe werkwijzen en
proceskracht om oplossingen te vinden.

Uit ons onderzoek blijkt dat de energietransitie een katalysator kan zijn voor lokale
democratische vernieuwing en vice versa. In de praktijk zien we veel behoefte aan een
strategie, een methode hiervoor. Wellicht een toolbox of overzicht van de mogelijkheden
en methoden; de best practices. We horen: “Als er iets werkt, ben ik om.” We
constateren tegelijk: dé beste methode bestaat niet. Maar er bestaat wel een beste
methode voor een specifieke vraag of situatie. Dit vraagt altijd om maatwerk. Daarbij
mag meer gekopieerd en gedeeld worden. Meer transparante uitwisseling van kennis en
methoden (tussen gemeenten en tussen initiatieven) draagt bij om de energietransitie en
democratisering te versnellen.
2.2

Zeggenschap nemen

Meer invloed op de besluitvorming door de Mienskip
Uit de praktijk blijkt dat de behoefte aan zeggenschap en invloed van lokale initiatieven
leidt tot weerbarstige en controversiële situaties in de interactie tussen partijen. De
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verankering van burgerparticipatie is nog beperkt. Het is een kwestie van 'doe maar,
probeer maar'. Dat geeft weliswaar speelruimte maar biedt geen rechtszekerheid.
Politieke besluiten staan in de praktijk vaak los van het (interactieve) proces dat is
doorlopen met de omgeving. Het mienskipsproces en het besluitvormingsproces vormen
twee losse fasen, de verbinding is er niet. Hierdoor worden de betrokken partijen
(gevoelsmatig) te kort gedaan. We zien dat er wel sprake is van inhoudelijke invloed
vanuit de omgeving, maar de werkelijke zeggenschap is er niet.
De mienskip zou hier het voortouw kunnen nemen door niet zomaar ‘te gaan doen en te
proberen’ en niet zonder meer genoegen te nemen met invloed zonder zeggenschap,
maar vooraf duidelijke afspraken af te dwingen.

Wat vraagt dit van de samenleving:
ü Een gevoel van eigenaarschap. Een gevoel van betrokkenheid en/of urgentie en
daaruit voortkomend de wens en motivatie om zeggenschapsruimte te claimen en
actief te zijn gedurende een misschien wel langdurig proces.

ü Vaardigheden en kennis van de betrokken personen. De nodige vaardigheden
hangen onder meer samen met de uitgangssituatie en de fase van het project.
Zijn bepaalde vaardigheden niet aanwezig, dan is het belangrijk om dit te
constateren en op te lossen. Hierbij kan een overheid mogelijk faciliteren.
ü Commitment en doorzettingsvermogen. Trajecten vragen vaak een lange adem en
onderweg zijn er verschillende hobbels die genomen moeten worden. Daarnaast
verschilt de snelheid en wendbaarheid van een initiatief soms nogal van die van
de overheid.
ü Tijd. Er moeten vaak veel uren in de week beschikbaar zijn om te besteden aan
het traject.
ü Open communicatie. Communicatie met alle betrokken partijen, voor- en
tegenstanders.
ü Overdracht van kennis en ondersteuning. Overdracht van informatie tussen
initiatiefgroepen en ondersteuning en hulp van elkaar is belangrijk. Een goed
voorbeeld is de in ontwikkeling zijnde Nationaal platform Burgerparticipatie
Omgevingsprojecten (NPBO)
2.3
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als vraagbaak voor initiatiefgroepen en overheden.

Zeggenschap geven

Theorie en praktijk laten matchen
Doordat het nieuw is dat de omgeving zelf zeggenschap wil hebben en het initiatief heeft,
komt deze omgeving allerlei belemmeringen tegen. Dat hoort erbij, maar haalt wel de
energie uit het initiatief. Dit komt onder meer doordat er wetten en regels vanuit
bijvoorbeeld de natuurwetgeving en de ruimtelijke ordening in de weg staan. Bij
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overheden ligt de focus ligt vaak op redenen (=wetten/regels) waarom iets niet kan, in
plaats van op oplossingen. Veel overheden kijken vooral procedureel en toetsend naar de
ontwikkeling van duurzame energie en lokale initiatieven. Dit leidt tot frustraties bij
lokale initiatiefgroepen.
De provincie Fryslân bijvoorbeeld, staat naar eigen zeggen nog weinig open voor lokale
democratische vernieuwing. In het traject van de besluitvorming verloopt alles nog op
traditionele wijze, zelfs al gaat er een heel participatietraject aan vooraf. Zo kon het
bijvoorbeeld gebeuren dat provinciale staten in de besluitvorming nog twee pilotgebieden
toevoegde aan de Veenweidevisie die in een participatietraject was ontwikkeld. De
besluitvorming daaromtrent was niet transparant, bevestigen zowel intern als extern
betrokkenen.
Gemeenten worstelen met de vraag in welke de mate zij invloed willen afstaan. In
theorie staan veel wethouders, raadsleden en ambtenaren open voor democratische
vernieuwing; in de praktijk beslissen gemeenteraden soms over zaken op (erg) laag
schaalniveau. Als er sprake is van expliciete, zichtbare invloed vanuit de omgeving,
bijvoorbeeld door een stemming, kan het daarna voor de raad ongemakkelijk zijn om
nog een besluit te nemen: ‘wat moeten wij hier nu nog van vinden?’ (voorbeeld
Sinnetafel Heerenveen). Toch is er een algemeen bewustzijn ‘dat het belangrijk is te
voorkomen dat je begint met een enthousiast mienskipsinitiatief en eindigt in het dorre
gras van een gemeenteraad die het anders had bedacht’.
Gemeenten worstelen tevens met de vraag hoe zij burgerinitiatieven voor zonnevelden
op passende wijze kunnen en willen faciliteren. (Voor)financiering van burgerinitiatieven
is een bottleneck. Er worden verschillende oplossingen bedacht en voorgesteld: uitstel
van betaling leges, het subsidiëren van deskundigheid, ambassadeurs, coaches,
revolverende fondsen etc. Maar deze middelen dekken vaak niet een heel proces, ze zijn
er nog niet in de moeizame beginfase, waar ze een katalysator zouden kunnen vormen,
of ze matchen niet met de vraag uit een gemeenschap. Kortom: Er is veel intrinsieke
motivatie, maar partijen vinden elkaar vaak (nog) niet.
Raad en college moeten bereid zijn inhoudelijk, procesmatig of in de besluitvorming
invloed af te staan en van te voren besluiten waar ze zelf over willen besluiten (de
hoofdlijn). Dit vraagt nadenken en discussie over de bestuurlijke afwegingsruimte. Deze
kan worden vertaald naar heldere kaders vooraf, die de ruimte geven aan de omgeving
om invloed uit te oefenen op de inhoud en/of het proces en/of de besluitvorming (of alle
drie, zoals in het voorbeeld Sinnetafel IJlst, zie bijlage 2). Het vraagt ook accepteren dat
deze ruimte vervolgens op verschillende manieren kan worden ingevuld. “Dat je niet
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krijgt wat je vraagt”24, oftewel dat het anders of zelfs beter zal worden dan je vooraf
denkt of hoopt.

Wat vraagt dit van de overheid:
ü Fundamenteel andere houding. Om zeggenschap mogelijk te maken is een
transformatie, een cultuuromslag van de grootste orde noodzakelijk. De
Omgevingswet spreekt expliciet van de transitie van ambtenaren en bestuurders
naar echte burgerparticipatie. Maar dat bereik je niet met wettelijke regelingen of
kaders. Fundamenteel is dat overheden niet vanuit het probleem en de
regelgeving aan de slag moeten, maar veel meer oplossingsgericht moeten
werken.
ü Open communicatie. Voorbeelden: Communiceren hoe iets wel kan. Duidelijkheid
geven over op welke vlakken en binnen welke kaders er ruimte is. ‘De regels en
de rek’. ‘Werken vanuit de bedoeling’25 maar ook aangeven waarom iets anders
loopt dan vooraf verwacht. Aangeven wanneer iets niet lukt.

ü Duidelijkheid over de rol van de overheid. Wanneer is een sturende rol nodig en
wanneer is een neutrale of faciliterende houding mogelijk? Een faciliterende
houding vraagt duidelijkheid vooraf over hoe je als overheid wilt en kunt
faciliteren. De vraag kan per situatie verschillen: financieel, kennis, menskracht.
Denk bijvoorbeeld aan het aanwijzen van een aanspreekpersoon die een
initiatiefnemer van informatie voorziet en wegwijs maakt in overheidsland (oa.
vergunningen, wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening). En ook zijn er vaak
middelen nodig om het proces te faciliteren, bijvoorbeeld voor overlegruimte,
koffie, communicatie naar betrokkenen. Deze middelen zijn er vaak aan het
begin van het proces nog niet bij lokale initiatieven.
ü Duidelijkheid over het model. Bewustwording van verschillen in
participatievormen en welke keuzes daarin worden gemaakt is van belang. De
ladder van participatie wordt vaak genoemd; maar zoals gezegd zijn er
verschillende ladders. Spreek af vanuit welk model of perspectief je werkt.
ü Keuzeruimte bieden. Er moet ruimte zijn om iets te kiezen voor de samenleving,
dit moet passend zijn bij het probleem/vraagstuk. Kijk per situatie naar het wat
en het hoe, en of zeggenschap mogelijk is. Daarvoor moet men stilstaan bij de
samenstelling van de samenleving en keuzes maken ten aanzien invloed en
zeggenschap: random selectie, ballotage, loting, gebiedsbepaling etc. Waar
mogelijk moeten de betrokken groepen gefaciliteerd worden. Voorkom ‘eliteparticipatie’ of ‘actiegroep-participatie’.
ü Het zorgvuldig onderscheiden van participatie en zeggenschap. Deze begriippen
worden vaak door elkaar gebruikt en gehaald. Over participatie: veel beleid op
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rijks, provinciaal en gemeentelijk schaalniveau kent onduidelijke bepalingen qua
omgang met participatie. Er staat vaak wel dat het belangrijk is, maar het is niet
duidelijk hoe en met wie. Tegelijk: Je moet participatie niet juridificeren, maar het
wel doen als initiatiefnemer en als gemeente en toetsen of het gebeurt. Dus niet
te formeel, maar wel duidelijkheid geven. Deze taak ligt bij de gemeente. Als je dit
op rijksniveau vastlegt in wetgeving, haalt de rijksoverheid deze
verantwoordelijkheid onnodig naar zich toe.
ü De open communicatie en het gevoel van eigenaarschap is belangrijk voor
een lokaal initiatief. Eigenaarschap en zelfregie is essentieel. Initiatiefnemers
hoeven en kunnen niet over alle competenties beschikken. Je kunt als
(lokale) overheid de vaardigheden, kennis en capaciteit aanbieden en
ondersteunen.

ü Aansluiten bij de dynamiek van een initiatief. Het kan bijvoorbeeld waarde hebben
dat iets zich in de luwte kan ontwikkelen. Het is dan even zoeken voor de
professionele partners naar hun rol.
2.4

Naar zeggenschapsmodellen om te testen

Op basis van onze bevindingen, onderscheiden we in deze paragraaf drie denkrichtingen
voor mogelijke modellen voor lokale democratische vernieuwing:
4. De overheid laat los
5. Overheid en omgeving trekken samen op
6. Advies van de omgeving aan de overheid, die beslist

In alle gevallen zal eerst een besluit nodig zijn van de overheid over de mate van invloed van
de omgeving op de zeggenschap over inhoud, proces en besluitvorming. Deze modellen
kunnen helderheid brengen in de discussies en kunnen de komende tijd worden getest en
doorontwikkeld.
Planproces
Zeggenschapsmodel

Tijd
Oriëntatiefase

1. De overheid laat los

Locatiefase

Inrichtingsfase

Participatie omgeving

Besluitvormingsfase

Besluit omgeving

Zeggenschap 100% bij omgeving

2. Overheid en
omgeving trekken
samen op
3. Advies van de
omgeving aan de
overheid, die beslist

Participatie omgeving / overheid

Besluit omgeving / overheid

Zeggenschap 50% bij omgeving en 50% bij overheid
Participatie omgeving / overheid

Besluit overheid

Zeggenschap 100% bij overheid
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Model 1. De overheid laat los: zeggenschap 100% bij omgeving
In dit model wordt de bestuurlijke afwegingsruimte vooraf overgedragen met duidelijke
spelregels in een raadsbesluit. Daarna ligt de zeggenschap volledig bij de omgeving, de
mienskip; zowel de zeggenschap over de inhoud en het proces als over de
besluitvorming. Voorbeelden:
ü Sinnetafel IJlst (inhoud) + Mienskipsenerzjy (proces, besluitvorming)
ü Burgerbegroting (inhoud en besluitvorming) - > energiebegroting?
ü Buurtbegroting (inhoud en besluitvorming) - > buurtenergiebegroting
ü Right to challenge (proces, inhoud, besluitvorming) - > right to challenge
energyplans?
ü Burgerjury IMF
ü Plan voor de zon, Leeuwarden: vooraf vastgesteld beleidskader waarbinnen wijk
energie-initiatieven kan uitvoeren (inhoud, proces)

Model 2. Overheid en omgeving trekken samen op: zeggenschap 50%/50% bij overheid
en omgeving
In dit model kiezen de overheid en de gemeenschap een samenwerkingsvorm voor
proces en inhoud, die tot gemeenschappelijke besluitvorming leidt (50%/50%). Vooraf
worden samen de kaders bepaald, en alle besluiten worden vervolgens samen genomen.
Hier is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid en zeggenschap over de inhoud, het
proces en de besluitvorming. Voorbeelden:
ü Wijkcoöperatie (Groningen, Rotterdam)
ü De Greiden Heerenveen
ü Green Deal
ü Zonneveld Ameland (gemeente, bewoners en Enecon 1/3 aandelen)
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Model 3. Advies van de omgeving aan de overheid, die beslist: zeggenschap 100% bij
overheid
In dit model kiezen overheid en gemeenschap een samenwerkingsvorm voor proces en
inhoud, die tot gedragen opties of adviezen leidt, als input voor besluitvorming door de
overheid. Er is inhoudelijke zeggenschap overgedragen de omgeving, maar zeggenschap
over het proces en over de besluitvorming blijft bij de overheid liggen. Voorbeelden:
ü Sinnetafel Heerenveen
ü De Nije Pleats
ü Burgerpanels

ü Dorpentop

29

3.

Conclusies en aanbevelingen

Dit onderzoek levert conclusies en aanbevelingen op voor de wijze waarop in Fryslân de
lokale democratische vernieuwing kan worden opgepakt. We concluderen dat er veel
kansen liggen, zonder dat we het huis van Thorbecke verlaten. Het gaat niet om het
overdragen van macht, maar om een andere rolverdeling; het proces anders
organiseren. De overheid neemt altijd de beslissing, het gaat erom vroegtijdig te
besluiten over de zeggenschap; de invloed van de omgeving op inhoud, proces en
besluitvorming. Dat start met een uitspraak, bijvoorbeeld in een startnotitie. Dit eerste
besluit biedt aanknopingspunten voor een vervolg. In onderstaande wordt ingegaan op
de algemene conclusies en de aanbevelingen en wordt een doorkijk gegeven naar een
volgende fase(n) van het project: het ontwikkelen van een toolbox en het testen in de
praktijk.

3.1 Conclusies
Kansen
Democratische vernieuwing kent meer voorstanders dan tegenstanders onder de
geïnterviewden. Er is vertrouwen in de potentiele winst van lokale democratische
vernieuwing. De voorstanders zien de volgende voordelen:
ü Draagvlak. Lokale initiatieven en overheden delen ambities, deze vinden beter
hun weg als er goede samenwerking is en een gedeeld speelveld. Dit voortkomt
frustratie van beide kanten en het onnodig verdwijnen van energie.
ü Voortgang ten aanzien van complexe dossiers (‘met top-down red je het niet
meer’).

ü De kwaliteit van plannen.
Knelpunten
Uit de interviews concluderen we dat in veel situaties de invloed van de omgeving op de

inhoud, proces en/of besluitvorming niet klopt: de omgeving praat en denkt wel mee
maar de zeggenschap is er niet. Ook is het niet makkelijk om als omgevingspartij een
initiatief voor elkaar te krijgen binnen de huidige structuur, omdat er letterlijk wetten en
regels in de weg staan en vanuit de overheid voor een rem zorgen. Zowel overheden als
lokale initiatieven zien dit graag anders. Deels omdat het moet (Omgevingswet), deels
uit overtuiging. We zien dat partijen zoeken naar vormen om de participatieve
democratie en de representatieve democratie met elkaar te verbinden op een nieuwe
manier.
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Verbinden
Democratische vernieuwing gaat in de basis over invloed en zeggenschap en een
verschuiving hierin van overheden aan bewoners, organisaties of andere partijen. Alle
partijen, zowel overheden als bestuurders als de partijen uit de omgeving moeten
hiervoor openstaan en zich eraan verbinden, anders gaat het niet werken. Het gaat om
het werkelijk overdragen van invloed en/of zeggenschap. Belangrijk is dat je vooraf aan
alle partijen vraagt: hoe wil je meedoen, welke rol wil je?

Maatwerk
‘Zelfs als de overheid loslaat, beslist de overheid’26. Het begint met ‘besluit één’. Heb het
hier met de juiste partijen over. Hoe ga je het spel spelen. Er is hierbij niet een enkele
oplossing, er is maatwerk nodig. ‘De beste methode bestaat niet, wel een beste methode
voor een specifieke vraag of situatie’. Hierbij geldt: zien en begrijpen is geloven. Er is
nog veel onkunde, er zijn te weinig goede voorbeelden en de opdracht vanuit de
Omgevingswet is nog niet concreet geland, waardoor mensen niet gemotiveerd raken het
zelf te proberen.

3.2

Aanbevelingen voor het vervolg

Voor de tweede fase van het project doen wij de volgende aanbevelingen aan provincie
Fryslan, de Energiewerkplaats, Doarpswurk, het Netwerk Duurzame Dorpen, de Friese
gemeenten en de mienskip.
ü Maak bekend en bemind: Het samen bezoeken en zien van voorbeelden kan
bijdragen aan de motivatie om meer te doen met democratisch vernieuwing in
Friesland.
ü Creëer experimenteerruimte om -met koplopers, de early adapters- nieuwe
methoden en werkwijzen te ontwikkelen, waarbij oplossingsgericht en creatief
met bestaande kaders kan worden omgegaan, en/of kan worden gezocht naar de
rek of noodzakelijke aanpassing van kaders. Dit vraagt de nieuwsgierigheid om te
proberen en de durf om te testen: learning by doing.
ü Identificeer vroegtijdig potentiele situaties voor democratische vernieuwing. Dit
kan bijdragen om te herkennen welke werkwijzen kunnen leiden tot een
succesvolle lokale democratie.
ü Identificeer onderscheidende modellen/methoden voor lokale democratische
vernieuwing en inspirerende, succesvolle en laagdrempelige bijpassende
voorbeelden kan bijdragen aan overzicht, de communicatie over en het draagvlak
voor lokale democratische vernieuwing.
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ü Test methoden en draag bij aan het opbouwen van bewijslast en draagvlak. Maak
hierbij gebruik van de opgedane kennis in dit onderzoek over wat er nodig is met
betrekking tot het proces en de betrokken partijen.
ü Onderzoek hoe schaal en zeggenschap samenhangen; hoe lager de schaal hoe
meer zeggenschap voor de omgeving mogelijk lijkt.

3.3

Hoe nu verder?

De deelnemers aan het onderzoek vinden verdere uitwerking belangrijk, want er is veel
relatie met de actualiteit:
Van het totale energieverbruik van Nederland is Friesland goed voor 3,2%. Er is relatief
veel ruimte en de dorpen zijn goed georganiseerd. Friesland kan een voorbeeld zijn voor
de energietransitie vanuit dorpsgemeenschappen. Het is een grote opgave met een grote
ruimtelijke betekenis. Het ontwikkelen van meer goede voorbeelden helpt lokaal en
bovenlokaal.
Voor de Regionale Energiestrategie (RES) geldt: als de regio’s er niet uitkomen beschikt
het rijk. Friesland wil de regie houden, dat is een uitdaging. Het moment om de discussie
aan te gaan over hoe je regionale energiestrategieën ontwikkelt met de mienskip op
proces, inhoud en besluitvorming is nu. Voor de regio Friesland is de
energietransitieopgave enorm. Friesland zal voor andere regio’s energie moeten
opwekken. En dan is de vraag: hoe organiseren we dat met bewoners?
Het onderzoek biedt zicht op onderscheidende manieren van werken en geeft drie
denkrichtingen voor mogelijke modellen van lokale democratische vernieuwing. De
essentie van deze denkrichtingen is de manier en het moment van zeggenschap afstaan.
Door deze denkrichtingen verder uit te werken tot modellen en deze te spiegelen aan de
praktijk, ontstaat er een beter zicht op wat werkt en niet werkt. Wat vragen deze
modellen van de betrokken partijen en van het proces?
De denkrichtingen voor modellen kunnen niet een-op-een op de praktijk kunnen worden
‘geplakt’. Er zijn besluiten die formeel juridisch effect hebben. En je hebt besluiten die
dat effect niet hebben. De mate waarin je de modellen/denkrichtingen gaat toepassen
varieert al naar gelang de aard van je besluit. Zoals al benoemd is er altijd maatwerk
nodig.
Hieruit volgt het voorstel om in de tweede fase van het project:
ü Een toolbox te ontwikkelen waardoor alle mensen, die direct te maken hebben
met de ontwikkeling en inpassing van zonnevelden kunnen experimenteren met
het lokaal invloed uitoefenen op de inhoud en/of het proces en/of de
besluitvorming;
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ü Deze te testen, op een zo eenvoudig mogelijke wijze, en zo dat het
bestuursrechtelijk deugt.
ü Verder definiëren ‘Romte foar sizzenskip’. Een kernpunt waar tot nu toe nog
weinig concrete invulling aan wordt gegeven is de definitie/invulling van invloed
en zeggenschapsruimte: wat verstaan we eronder, wie beslist en wanneer? Nu is
er de bestuurlijke afwegingsruimte na het omgevingsproces en staan het
omgevingsproces en het besluitvormingsproces los van elkaar. Democratische
vernieuwing vraagt om een bewuste keuze met betrekking tot invloed en
zeggenschap: vervlechting van de representatieve en participatieve democratie,
een nieuwe inrichting van de afwegings- of zeggenschapsruimte.
ü Definiëren experimenteerruimte.
ü Onderzoeken of het mogelijk is om op basis van eigenschappen van de opgave
(uitgangssituatie, schaal- en abstractieniveau, het afstaan van inhoudelijke,
procesmatige of besluitvormingsmacht) mogelijk is te komen tot instrumenten,
verschillende vormen van democratische vernieuwing: een toolbox.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1
Situaties verschillen, de oplossingsrichtingen dus ook?
Wat speelt mee?

• het is een complexe of technisch ingewikkelde vraag <-> een eenvoudige vraag
• er is een gedeeld belang <-> uiteenlopende belangen
• meerdere partijen ‘voelen’ zich eigenaar <-> weinig partijen
• gedeeld gevoel van urgentie <-> beperkt gedeeld gevoel van urgentie
Dit levert verschillende situaties op, die vragen om verschillende antwoorden
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Bijlage 2
Analyse Sinnetafels, proces, omgeving & inhoud

36

De analyse
Sinnetafel IJlst

De initiatiefnemer(s)
De initiatiefnemers zijn georganiseerd in een energiecoöperatie voor IJlst en omstreken.

De Opgave + vertrekpunt
Energiecoöperatie IJlst en omstreken wil een zonneveld nabij de stad IJlst realiseren van
circa 2 hectare, om voor een deel in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Op
het moment dat de Sinnetafel in IJlst plaatsvond had de coöperatie al een locatie op het
oog. Deze locatie is ook al voorgelegd aan de inwoners van IJlst. Daaruit bleek dat er
slechts drie gezinnen waren die deze locatie niet zagen zitten. Met de directe buurman
van deze locatie is vanaf het begin gesproken. Hij blijkt akkoord met een zonneveld
naast zijn boerderij.

De plek waar de sinnetafel werd gehouden
De eerste Sinnetafel vond plaats op 16 maart 2017 in het Multifunctionele Centrum De
Utherne in IJlst. De tweede Sinnetafel op 11 april 2017 in het voormalige gemeentehuis
van de gemeente Wymbritseradiel in IJlst.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen waren de initiatiefnemers, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, LTO-Noord, Hûs en hiem, Energiewerkplaats Fryslân
(Netwerk Duurzame Dorpen), Liander, Ekwadraat, Buro GreetBierema en Weusthuis en
Partners.
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Betrokkenheid omgeving
De coöperatie wil wel dat het een IJlster zonneveld wordt. Daarom moet de
betrokkenheid en het draagvlak in IJlst het grootst zijn. Met de gemeente SúdwestFryslân is afgesproken dat er een pilot wordt gedaan voor wat betreft Mienskipsenergie.
Dat betekent dat de coöperatie ervoor moet zorgen dat ze de betrokkenheid/deelname
inzichtelijk maakt en dat binnen IJlst draagvlak moet worden gezocht voor de
ontwikkeling van het zonneveld. Maximaal 25% van de inwoners mag tegenstander van
een zonneveld zijn. Daarnaast wil de coöperatie het mogelijk maken dat inwoners
financieel participeren met behulp van de postcoderoos-regeling.

Korte beschrijving gevolgde werkwijze
Voorafgaand aan de Sinnetafel IJlst is er door de coöperatie al voorwerk gedaan. Zo is er
een verkenning van de mogelijkheden van een zonneveld gedaan bij de raad. De raad
heeft een besluit genomen voor de strategie Mienskipsenerzjy in combinatie met een
Sinnetafel. Ondertussen is er ook door de ambtelijke organisatie van de gemeente Súdwest Fryslân een inhoudelijke oriëntatie gedaan. Twee locaties blijken uiteindelijk de
moeite waard om verder uit te werken (de tweede locatie is later in beeld gekomen en
ten tijde van de eerste Sinnetafel nog niet met de stad gedeeld). Vervolgens is door de
coöperatie gestart met het oriënteren op de ‘waarom’ vraag en is zij gestart met de
communicatie richting de omgeving.
Om het initiatief versneld concreet te kunnen maken, zijn twee Sinnetafels
georganiseerd. Tijdens de eerste Sinnetafel is het ‘wat’ onderzocht, tijdens de tweede het
‘hoe’. De Sinnetafels hebben een ontwikkelingsrichting voor het zonneveld opgeleverd
voor twee kansrijke locaties. De voorkeurslocatie is voorgelegd aan de omgeving.
Hiervoor blijkt 70% van de inwoners voorstander te zijn. Er is voldaan aan de
voorwaarde om te kunnen spreken van Mienskipsenerzjy.

Mate van zeggenschap
De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft vooraf een besluit genomen dat ze in
principe akkoord is met een zonnepark bij IJlst, mits de initiatiefnemers het draagvlak
aantonen en middels de Sinnetafelmethodiek tot een kwalitatieve invulling van het
zonnepark komen. Daarmee heeft de raad vooraf dus losgelaten en inhoudelijke en
procesmatige zeggenschap én de besluitvorming aan de initiatiefnemers over gedragen.
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Analyse: Proces Sinnetafels IJlst

Omgeving

Verkenning
raad

Tijd

Raadsbesluit
Mienskipsenerzjy

Startfase
initiatief

Inhoudelijke oriëntatie
Gemeente ambtelijk

Oriënteren
(Waarom)

Communicatie
met omgeving

Sinnetafel 1

Onderzoeken
(Wat)

Sinnetafel 2
Focussen
(Hoe)

>70%
Draagvlak
1 locatie

Inhoud

Participatiegebied

RO

Acceptatiegebied
Omwonenden

RK
Draagvlak

€

Initiatief

Omgeving

Inhoud

Sinnetafel Terwispel

De initiatiefnemer(s)
De initiatiefnemers van deze Sinnetafel zijn twee ondernemers uit Terwispel.

De Opgave + vertrekpunt
De initiatiefnemers zoeken een geschikte locatie voor één of twee zonnevelden van circa
2 hectare nabij de dorpen Terwispel, Gorredijk en Tijnje. Op het moment dat de
Sinnetafel plaatsvond hadden de initiatiefnemers al acht locaties op het oog.

De plek waar de sinnetafel werd gehouden
De Sinnetafels vonden plaats op 27 juni 2017 en 5 oktober 2017 in Us Doarpshûs
Terwispel te Terwispel.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen waren de initiatiefnemers, Gemeente Opsterland, Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, LTO-Noord, Hûs en hiem, Energiewerkplaats Fryslân
(Netwerk Duurzame Dorpen), Liander, Ekwadraat, Buro GreetBierema en Weusthuis en
Partners.

Betrokkenheid omgeving
De initiatiefnemers willen dat het zonneveld of de zonnevelden onderdeel worden van de
omgeving. Daarom moet er sprake zijn van betrokkenheid en draagvlak in de directe
omgeving. Zo moeten inwoners financieel kunnen profiteren door een leefbaarheidsfonds
en moeten zij kunnen participeren door de postcoderoos-regeling.

Korte beschrijving gevolgde werkwijze
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Voorafgaand aan de Sinnetafel Terwispel is er door de initiatiefnemers al enig voorwerk
gedaan. Zo is er een gesprek geweest tussen de initiatiefnemers, de gemeente, de
provincie en de onafhankelijke voorzitter. Na dat gesprek is ter voorbereiding op de
eerste Sinnetafel door de ambtelijke organisatie van de gemeente Opsterland een
inhoudelijke oriëntatie gedaan naar mogelijk geschikte locaties op gemeentegrond.
Om het initiatief versneld concreet te kunnen maken zijn er twee Sinnetafels
georganiseerd. Tijdens de eerste Sinnetafel is het ‘waarom’ en het ‘wat’ onderzocht. Het
betrof met name een zoektocht naar geschikte locaties. Daaruit volgenden 9
verschillende locaties. Na de eerste Sinnetafel is door een aantal partijen huiswerk
gedaan en kon aan het begin van de tweede Sinnetafel worden geconcludeerd dat er
twee kansrijke locaties over bleven. Tijdens de tweede Sinnetafel is op het ‘hoe’
ingezoomd. Er is met name gekeken naar de landschappelijke inpassing van beide
locaties. De Sinnetafels hebben een ontwikkelingsrichting opgeleverd voor twee kansrijke
locaties. Achteraf bleek echter dat de grond van deze beide locaties niet direct
beschikbaar is voor het realiseren van een zonneveld. De gemeente en de
initiatiefnemers zijn daarover nadien met elkaar in gesprek gegaan.

Mate van zeggenschap
De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan om inhoudelijk via de Sinnetafel met
verschillende partijen vorm te geven aan een zonneveld. De gemeente zat daarbij aan tafel.
De uitkomst kan worden gezien als een advies aan de gemeente. De gemeente heeft daarbij
geen procesmatige zeggenschap en ook niet de besluitvorming omtrent een zonneveld
losgelaten.
Sinnetafel Jelsum-Koarnjum

De initiatiefnemer(s)
De initiatiefnemers van deze Sinnetafel zijn georganiseerd in Energieneutraal JelsumKoarnjum. Dit is een werkgroep uit Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum.

De Opgave + vertrekpunt
Energieneutraal Jelsum-Koarnjum zoekt een geschikte locatie voor een zonneveld van
circa 2 hectare nabij de dorpen Jelsum en Koarnjum, om deze omgeving op het gebied
van elektriciteit te verduurzamen. Op het moment dat de Sinnetafel plaatsvond hadden
de initiatiefnemers al stappen gezet ter verkenning van een zonneveld in de omgeving.
Zo hebben zij samen met studenten van Van Hall Larenstein een enquête onder het dorp
verspreid over duurzame energie. Daarnaast hebben de initiatiefnemers onderzoek
gedaan naar het verdienmodel.

De plek waar de sinnetafel werd gehouden
De Sinnetafels vonden plaats op 14 september 2017 en 14 november 2017 in Dorpshuis
‘De Bining’ in Koarnjum.
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Deelnemende partijen
Deelnemende partijen waren Energieneutraal Jelsum-Koarnjum, Gemeente Leeuwarden,
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Hûs en hiem, Energiewerkplaats Fryslân (Netwerk
Duurzame Dorpen), Liander, Ekwadraat, Buro GreetBierema en Weusthuis en Partners.

Betrokkenheid omgeving
Betrokkenheid en draagvlak vanuit de dorpen voor een zonneveld is voor Energieneutraal
Jelsum-Koarnjum van essentieel belang. Zij zet zich daarom consequent in om de
betrokkenheid van inwoners te stimuleren. Zo is er onderzoek gedaan naar de mening
van inwoners over duurzame energie, werden er regelmatig publieke bijeenkomsten
georganiseerd met betrekking tot de planvorming en werden inwoners betrokken door de
mogelijkheid van financiële participatie.

Korte beschrijving gevolgde werkwijze
Voorafgaand aan de Sinnetafel Jelsum-Koarnjum is er door de initiatiefnemers al
voorwerk gedaan. Zo hebben zij geïnventariseerd wat de mening van inwoners over een
zonneveld was en is het verdienmodel in beeld gebracht. Vanuit de ambtelijke
organisatie van de gemeente Leeuwarden is gestart met de oriëntatie op de
mogelijkheden van een zonneveld in de omgeving van de dorpen Jelsum en Koarnjum.
Om het initiatief versneld concreet te kunnen maken zijn er twee Sinnetafels
georganiseerd. Tijdens de eerste Sinnetafel is het ‘waarom’ en het ‘wat’ onderzocht. Er is
met name gezocht naar geschikte locaties. Daaruit volgde één zeer kansrijke locatie.
Tussen de beide Sinnetafels in, bleek uit het huiswerk van de diverse partijen dat deze
kansrijke locatie niet zonder meer was in te vullen met een zonneveld omdat de grond
niet beschikbaar zou komen. Tijdens de tweede Sinnetafel is daarom ingezoomd op
alternatieven. Hieruit volgenden nog twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Eén
daarvan is naderhand verder verkend met de vliegbasis Leeuwarden en de dorpen
Marssum en Engelum.

Mate van zeggenschap
De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan om inhoudelijk via de Sinnetafel met
verschillende partijen vorm te geven aan een zonneveld. De gemeente zat daarbij aan
tafel. De uitkomst kan worden gezien als een advies aan de gemeente. De gemeente
heeft daarbij geen procesmatige zeggenschap en ook niet de besluitvorming omtrent een
zonneveld losgelaten.
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Analyse: Proces Sinnetafels Terwispel / Kornjum Jelsum
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Sinnetafel Heerenveen

De initiatiefnemer(s)
De initiatiefnemers van deze Sinnetafel is de gemeente Heerenveen.

De Opgave + vertrekpunt
De gemeente Heerenveen heeft 120 hectare grond nabij het klaverblad A7/A32. Die
grond was voorzien voor de realisatie van bedrijventerreinen. Nu wil de gemeente
onderzoeken of een deel van het gebied voor een zonneveld kan worden ingericht. De
gemeente wil door middel van de Sinnetafels onderzoeken welke mogelijkheden het
gebied biedt voor (een menging van) zon, bedrijvigheid, landbouw en natuur. Deze
zoektocht dient nadrukkelijk met de omgeving van het gebied gedaan te worden.

De plek waar de Sinnetafel werd gehouden
Op 12 september 2017 werd een Sinnetafel gehouden in café De Streek te Tjalleberd; op
10 oktober 2017 werd een Sinnecafé gehouden in MFA Aengwirden te Tjalleberd en op 15
november 2017 werd een SinnePlan gehouden in café De Streek te Tjalleberd.

Deelnemende partijen + rolverdeling
Deelnemende partijen waren alle omwonenden (iedereen was uitgenodigd), de gemeente
Heerenveen, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Hûs en hiem, Energiewerkplaats
Fryslân (Netwerk Duurzame Dorpen), LTO, Dorpsbelang De Streek, Lokale
energiecooperatie, Ondernemerskring, Buro Helder, Altenburg en Wijmenga,
Duurzaamheidsplatform Heerenveen, Liander, Ekwadraat, Buro GreetBierema en
Weusthuis en Partners.

Betrokkenheid omgeving
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De omwonenden zijn allemaal vanaf het begin geïnformeerd en betrokken geweest bij
het Sinnetafel-traject. Bij de tweede en derde bijeenkomst was iedereen uitgenodigd om
aanwezig te zijn. Daarnaast is er gedurende het Sinnetafel-traject voortdurend op social
media en op de website van de gemeente (die daarvoor een aparte afdeling had
ingericht) de voortgang van het traject gedeeld met iedereen die daar belangstelling voor
had.

Korte beschrijving gevolgde werkwijze
In Heerenveen werden meerdere bijeenkomsten gehouden gedurende het Sinnetafeltraject. Gestart is met een bijeenkomst waarin een grondige verkenning van het gebied
is gedaan en er is gekeken naar de potenties voor het gebied voor landbouw, natuur,
water, bedrijvigheid en zon. Deskundigen op al deze vlakken lieten daar hun licht over
schijnen. Uit die eerste bijeenkomst zijn ‘puzzelstukken’ als rode draad naar voren
gekomen voor de inrichting van het gebied. Met deze puzzelstukken is in een tweede
bijeenkomst met de omwonenden gekeken hoe die puzzelstukken in het gebied zouden
kunnen landen. Het was aan de omwonenden om te bepalen waar en hoe de genoemde
functies een plek zouden krijgen in het gebied. De opbrengst van deze tweede
bijeenkomst waren 10 verschillende oplossingen. Uit die oplossingen is tussen de tweede
en de derde bijeenkomst een gedeelde noemer gehaald. Die werd uiteindelijk in de derde
bijeenkomst in twee scenario’s aan de omwonenden gepresenteerd. Zij konden tijdens
deze bijeenkomst de voors en tegens van de beide scenario’s aangeven. Na de derde
bijeenkomst kon van beide scenario’s één scenario worden gemaakt dat op draagvlak in
het gebied kon rekenen. Dit scenario is door het college aan de Raad voorgelegd.

Mate van zeggenschap
De gemeente en de omgeving zijn in de Sinnetafel Heerenveen een gezamenlijk proces
ingegaan. De opdracht van het college was om samen met de inwoners van de
omliggende dorpen de gebiedsopgave vorm te geven. De uitkomst van het proces zal als
voorstel naar de gemeenteraad worden gebracht door het college. Hiermee heeft de
gemeente geen besluitvorming losgelaten, maar heeft zich inhoudelijk laten adviseren
door de inwoners in een gezamenlijk proces, waarin de gemeente de regie had. In dit
geval zou je kunnen zeggen dat de inhoudelijke zeggenschap is losgelaten door de
gemeente en dat de zeggenschap over het proces en de besluitvorming bij de gemeent is
blijven liggen.
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Analyse: Proces Sinnetafels Heerenveen
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Sinnetafel Grou

De initiatiefnemer(s)
De initiatiefnemers van deze Sinnetafel zijn georganiseerd in Stichting Groen Grou.

De Opgave + vertrekpunt
Stichting Groen Grou zoekt een geschikte locatie voor een zonneveld van circa 3 hectare
nabij het dorp Grou om daarmee bij te dragen aan de duurzame energiemix in Grou. Op
het moment dat de Sinnetafel plaatsvond hadden de initiatiefnemers als stappen gezet
ter verkenning van een zonneveld in de omgeving. Zij hadden al een concrete locatie op
het oog en waren daarvoor ook al in gesprek met de grondeigenaar en de gemeente.

De plek waar de Sinnetafel werd gehouden
De eerste Sinnetafel vond plaats op 22 januari 2018 in de Kringloopwinkel in Grou. De
tweede Sinnetafel op 29 maart 2018 in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden.

Deelnemende partijen
Deelnemende partijen waren Stichting Groen Grou, Gemeente Leeuwarden, Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, Hûs en hiem, Energiewerkplaats Fryslân (Netwerk Duurzame
Dorpen), Liander, PdeVries Installatietechniek, Ekwadraat, Buro GreetBierema en
Weusthuis en Partners.

Betrokkenheid omgeving
Draagvlak vanuit het dorp voor een zonneveld is voor Groen Grou cruciaal. Voor het
bestuur geldt: “Geen draagvlak, geen zonneveld.” De stichting heeft de inwoners en
ondernemers in Grou nog niet betrokken bij het specifieke idee voor een zonneveld. De
stichting neemt zich voor om dit te gaan doen wanneer er een concrete locatie
voorgelegd kan worden met concrete potentie. Vervolgens moet het draagvlak voor dit
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plan in de mienskip worden geïnventariseerd. Ook wil de stichting dat het mogelijk wordt
voor de samenleving om financieel te participeren in het project.

Korte beschrijving gevolgde werkwijze
Voorafgaand aan de Sinnetafels is er door Stichting Groen Grou al voorwerk gedaan. Zo
hebben zij al een locatie op het oog. Vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente
Leeuwarden is gestart met de oriëntatie op de mogelijkheden van een zonneveld in de
omgeving van Grou.
Om het initiatief versneld concreet te maken zijn er twee Sinnetafels georganiseerd.
Tijdens de eerste Sinnetafel is het ‘wat’ en het ‘hoe’ onderzocht. Er is concreet gekeken
naar de locatie die al in beeld was bij de initiatiefnemers en er is een studie gedaan naar
alternatieve locaties. Hieruit kwam één extra kansrijke locatie naar voren. Tussen de
eerste en de tweede Sinnetafel is huiswerk verricht door diverse partijen. Tijdens de
tweede Sinnetafel is geconcludeerd dat het voor de ene locatie van belang is dat de
gemeente en initiatiefnemers daarover met elkaar verder praten. Voor de andere locatie
bleek dat de grond nog niet beschikbaar was. Door inbreng van een derde partij (de
kerkraad) is nadien verkend of de grond niet alsnog (door middel van grondruil)
beschikbaar kon komen voor de realisatie van een zonneveld.

Mate van zeggenschap
De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan om inhoudelijk via de Sinnetafel met
verschillende partijen vorm te geven aan een zonneveld. De gemeente zat daarbij aan
tafel. De uitkomst kan worden gezien als een advies aan de gemeente. De gemeente
heeft daarbij geen procesmatige zeggenschap en ook niet de besluitvorming omtrent een
zonneveld losgelaten.

Analyse: Proces Sinnetafels Grou
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Bijlage 3
Voorbeelden van experimenten en ontwikkelingen in en buiten Friesland
Verleden:
• Proces en ontwikkeling beheerplannen natura 2000, cocreatie en legacy,
overheid aan zet
• De Nije Pleats, cocreatie en delegeren door overheid, initiatiefnemer aan zet,
overheid faciliteert
Reduzum (al lange tijd voorbeeld)
Heden:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018: IMF publieksjury
Topdorp
WEN (dorp gaat strijd aan met bestaande structuren)
Sinnetafels:
o IJlst (voorbeeld initiatief vanuit stad, goede samenwerking met
gemeente, die ruimte en faciliteiten biedt binnen bestaande structuren)
o Heerenveen (voorbeeld initiatief vanuit gemeente, ruimte en beperkt
faciliteiten)
Gemeenten:
o Leeuwarden wijkaanpak dzh (overheid aanzwengelende rol, incl.
financiering, meer zoekend en intuïtief dan systematisch)
o Súdwest Fryslân (overheid uitnodigende rol, durft te delegeren,
beperkte financiering)
o Heerenveen uitnodigende rol en faciliterend, zou wel willen financieren,
maar op zoek naar goede manier van aanpak
Fryslân foar de wyn
Actiegroep Comité Hou Friesland Mooi
NLVOW
Commissie burgerparticipatie
Toolbox Albert Koers
Nationaal Platform voor burgerparticipatie
Beuningen, Gijs Gerrits
Gemeente Oss (energiespel Haskoning)
Gemeente Wijchen
De Greiden Heerenveen
Rotterdam en Groningen wijkcoöperatie…
Diverse burger- en buurtbegrotingen
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Bijlage 4
Uitspraken interviews en gesprekken (pm meenemen in de opmaak)

Lokale democratische vernieuwing “om te voorkomen dat je begint met een enthousiast
mienskipsinitiatief en eindigt in het dorre gras van een gemeenteraad die het anders
had bedacht.”
(Interview gemeente Waadhoeke)

“Het is de tijd van transformaties van grondstoffen, energie en
democratie. Die van de grondstoffenproblematiek is bijvoorbeeld misschien
nog wel urgenter dan die van de energie, want sommige grondstoffen
raken snel echt op. Ik vind de democratie het allerbelangrijkste, want als
we die niet voor elkaar krijgen lukken de andere twee ook niet.” (Albert
Koers)

“Ik schets even kort de verhaallijn: gemeente geeft aan
projectontwikkelaar een vergunning en gebruik van grond voor een
grootschalig zonnepanelenproject. Project wordt gepresenteerd aan
omwonenden en er wordt begonnen met de uitvoering. Bewoners raken
ontstemd omdat ze plotseling geconfronteerd worden met gedane zaken en
geen of weinig invloed kunnen uitoefenen. Gemeente stelt dat aan alle
regels is voldaan. Gemeenteraad voelt zich gepasseerd. Bewoners worden
boos op gemeente. Dan zijn er twee mogelijke uitkomsten. Of het project
wordt niet uitgevoerd: verduurzaming energievoorziening komt geen stap
verder; projectontwikkelaar blijft zitten met hoge aanloopkosten. Of het
project wordt wel uitgevoerd: de projectontwikkelaar verdient mooi; de
bewoners blijven boos. Deze verhaallijn moet een andere ontknoping
kunnen krijgen. Het zou bizar zijn als dit proces tientallen keren herhaald
gaat worden in heel Fryslân.”
(Sybrand Frietema de Vries, in Friesch Dagblad, 6 januari 2017)
“… ruimte heb je nodig. […] Je begint bij bestuurders en vraagt ruimte om met de
mienskip en bestuurders samen op te trekken”
(Interview ambtenaar provincie Fryslân)
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Bijvoorbeeld nu in Wijnjewoude willen ze een vergunning voor een
zonnepark en dan lopen ze aan tegen de provincie qua RO en boswet.
Daar loopt het dorp dan tegen aan en daardoor wordt de energie
die in het dorp zit binnen de kortste keren de kop ingedrukt.
(Voorbeeld weerbarstige situatie uit het interview met Thomas
Ietswaart)
Ny Hiddum Hou is voorbeeld van hoe we hier in Friesland werken. Het
was de klassieke aanpak. NUON komt langs bij de overheden en gaat
een jaar lang in achterkamertjes van alles regelen, anterieure
overeenkomsten etc. Hierna wordt een informatiebijeenkomst
gehouden. We hebben eerst geprobeerd mee te praten, zijn daarna uit
de adviesraad gestapt. We stonden vorige week zelfs in de rechtszaal.
(Voorbeeld controversiële situatie uit het interview met Albert Koers)

“We werken anders sinds we als collega’s duurzaamheid, ruimtelijke
kwaliteit en planologische coördinatie samenwerken in een Sinneteam.
De vragen komen (als het goed loopt) via het team binnen. We zijn ons
bewust van de vragen en wensen uit de mienskip. Het mooiste is dat
iedereen een andere houding ontwikkelt. Van wat er niet kan, naar hoe
het wel zou kunnen. Dit werkt productief en inspirerend tijdens de
Sinnetafels, waar wij vanuit het team aanschuiven en meedenken. ”
(Interview met Hilde Kloosterziel, provincie Fryslân maart 2018)
“… het informeren deden we zelf, de gemeente faciliteerde dit. Ze stelden bijvoorbeeld
ruimten beschikbaar. ”
(Interview energie coöperatie IJlst)
“… een moreel kompas ontwikkelen.”
(Interview gemeente Waadhoeke)
“Neem de stukken voor Hiddum Houw, een windpark van 256
Mb. Ik kan zo’n tekst, bijvoorbeeld van een MER, snel lezen en
scannen op relevante pagina’s. Dat zijn skills die je nodig
hebt. Dit zijn vaak voortrekkers.”
(Interview Albert Koers, Fryslân foar de Wyn)
“… We wilden discussies voorkomen over de participatie-elite etc. maar wel verschil
maken en meer verschillende mensen mee laten doen. ”
(Interview gemeente Groningen)
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