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Ons doel is bijdragen aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën.  

Dat doen we door: 

 Participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering 

 Zorgvuldige inpassing, aandacht natuur / landschap 

 Invulling 50% in eigendom lokale omgeving 

 

 

 

1. Samenbrengen 

Regionale vertegenwoordiging en inbreng energie initiatieven 

 Organiseren van regionale vertegenwoordiging en ophalen visie van energie 

initiatieven ten behoeve van de RES. 

Overzicht projectkansen lokaal eigendom 

 Verzamelen projectkansen van lokale energiecoöperaties en grondeigenaren.  

Inbreng natuur- en landschapsorganisaties 

 Organiseren inbreng van de lokale en provinciale natuur en landschapsorganisaties. 

Gezamenlijke visie / aanbod 

 Sessies met zowel energie initiatieven als natuur en landschapsorganisaties om te 

komen tot een gezamenlijke visie/aanbod. 

 

2. Advies & ondersteuning 
Kennis over participatie, waaronder invulling 50% lokaal eigendom 

 Advies – al tijdens de totstandkoming van de RES - over betrekken inwoners, proces- 

en financiële participatie en natuur en landschap. 

Aanspreekpunt per regio 

 De regionale vertegenwoordigers van Energie Samen en de NMF vormen samen 

regionale teams met een vast aanspreekpunt voor de regiocoördinatoren. 

Landelijke helpdesk 

 De participatiecoalitie is voor gemeenten en regio’s ook landelijk te bereiken voor 

vragen via info@departicipatiecoalitie.nl.  

 

 

 

BASISPAKKET  
Aanbod voor alle regio’s, financiering vanuit ministerie BZK (Klimaatakkoord) 

mailto:info@departicipatiecoalitie.nl


 
 

 

3. Kennisdeling 
Masterclass en/of excursie voor staten- raadsleden (1x per jaar) 

 Ondersteunend aan de RES organiseren we masterclasses, excursies naar 

voorbeeldprojecten en bijeenkomsten voor staten- en raadsleden en voor andere 

doelgroepen. 

Kennisproducten: handreikingen en stappenplannen 

 Ontwikkeling van verschillende handreikingen en hulpmiddelen, deze zijn te vinden 

op de websites van de participatiecoalitie. 

Presentaties, webinars, bijeenkomsten 

 Presentaties en/of webinars over financiële participatie, procesparticipatie.  

Training 50% lokaal eigendom  

 Training voor ambtenaren en RES coördinator over hoe 50% lokaal eigendom en 

coöperatief ontwikkelen concreet in beleid kan worden vormgegeven.  

 

 

4. Participatieprocessen 
Gezamenlijk vormgeven en uitvoeren participatieprocessen 

 Meehelpen met het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten om de 

lokale omgeving te betrekken bij verdere planvorming van zon en windparken 

(zorgvuldige processen). Voorbeeld hiervan uit Bodegraven. 

 

5. Ondersteuning energie-initiatieven 

Provinciale servicepunten startende initiatieven 

 Nieuwe energie-initiatieven kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij het 

opstarten van hun projecten.  

Professionalisering van energiecoöperaties 

 Ondersteuning van energiecoöperaties met kennis en advies bij de verdere 

professionalisering van hun organisatie, gekoppeld aan landelijk kennisprogramma 

(deels basis). 

 

6. Realisatie energieprojecten in lokaal eigendom 
Realisatie 50% duurzame opwek in lokaal eigendom 

 Per provincie: concrete ondersteuning bij coöperatieve projectontwikkeling. 

Lagere inkomenstraject 

 Realisatie van lokale projecten om ervoor te zorgen dat mensen met lagere inkomens 

financieel kunnen participeren (bijvoorbeeld via een lening uit een revolverend 

fonds) in energieprojecten 

PLUSPAKKET  
Niet bekostigd uit subsidie BZK, hiervoor is provinciale, regionale of lokale (co-)financiering nodig. 

https://www.hier.nu/participatiecoalitie
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie

