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Stand van zaken burgerforum 
 
• In de 8 gemeenten zijn at random - en in verhouding per gemeente – in totaal 5000 uitnodigingen 

verstuurd om mee te doen aan het burgerforum. Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen 
en inmiddels zijn 20 personen geselecteerd. De bijlage ‘Selectie Burgerforum Foodvalley’ geeft 
inzicht in hoe de selectie heeft plaatsgevonden.  
 

• Op donderdagavond 19 november was de startbijeenkomst van het burgerforum. 19 van de 20 
genodigden voor het burgerforum namen deel. Één persoon is niet bereikt en wordt apart 
bijgepraat. De groep kreeg informatie over de betekenis van het burgerforum in het proces van 
RES Foodvalley, over de stand van zaken van de RES, over de werking van de raadpleging en 
het advies dat zij gaan uitbrengen. Verder werden concrete afspraken gemaakt over data. Alle 
deelnemers hebben toegezegd graag mee te werken aan het forum. 
 

• Het NPBO belt de deelnemers om in overleg te bepalen wie zal deelnemen aan het 
Stakeholderoverleg en welke mensen aan welke gebiedsgerichte studieopdrachten willen 
meedoen. 

 
Stand van zaken raadpleging 
Volgens planning gaat de raadpleging dinsdag 8 december online. De voorbereidingen voor het 
communicatieoffensief hiervoor zijn in volle gang. Er zal gebruik gemaakt worden van animaties, 
brieven (at random), HAH bladen, social media kanalen etc. 
 
Ook wordt hard gewerkt aan de inhoud van de raadpleging onder inwoners. Hiervoor zijn 
vijfwerksessies gehouden van 1,5 uur met deelnemers uit het ambtelijk overleg en uit het 
stakeholderoverleg. Bijgaand een mailbijlage. Hierin zit ter kennisname het ‘work in progress’ aan 
de scenario’s. Deze teksten – zie de mailbijlage - zijn op 19 november aan de leden van het ambtelijk 
overleg en de deelnemers aan de werksessies gestuurd om input te vergaren.  
Graag niet verder verspreiden, het zijn concepten! 
 
De kern van de participatieve waarde evaluatie (de raadpleging) is: 
1. Burgers nemen plaats op de stoel van de bestuurder; 
2. Keuzesituatie van de bestuurder wordt nagebootst in online omgeving; 
3. Burgers krijgen keuzeopties te zien inclusief effecten van de optie (plus- en minpunten); 
4. Ze krijgen een beperking te zien (ze kunnen niet alles kiezen); 
5. Ze geven een advies; 
6. Ze geven kwalitatieve onderbouwingen voor hun advies; 
7. Analyseren van kwantitatieve/kwalitatieve data met geavanceerde methoden. 
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De raadpleging wordt gevuld met scenario’s 
De scenario’s waarmee de raadpleging wordt gevuld, zijn prikkelende denkrichtingen om motivaties 
en argumenten ‘los’ te krijgen. Ze zijn dus niet bedoeld als realistische scenario’s, maar bedoeld om 
te ervaren wat plus- en minpunten van keuzes zijn. De scenario’s voor de RES Foodvalley zijn: 
• Foodvalley wordt Solarvalley 
• Duurzame energie biedt een kans voor het landelijke gebied 
• Inwoners doen het zelf 
• Inwoners en lokale bedrijven doen het samen 
• Grootschalige energieopwekking nabij infrastructuur 
• Foodvalley wordt Isolatievalley 
 
De uitkomst 
De uitkomst van de raadpleging zal geen grafieken opleveren die weergeven “zoveel mensen zijn 
voor of tegen zonne-/windenergie”. De uitkomst wordt een waaier van motivaties, zorgen en 
voorwaarden rond het opwekken van duurzame energie in Regio Foodvalley. 
 
In de bijlage als voorbeeld het eindrapport met de “Resultaten Raadpleging Toekomst van Energie 
SWF”. 
 
NPBO en TUDelft bereiden onafhankelijk burgerforum en raapleging voor. 
 
 
Betekenis burgerforum & raadpleging voor de RES Foodvalley 
 
Er komen regelmatig vragen over wat de betekenis is van het advies van het burgerforum in het 
proces voor de RES Foodvalley. Hieronder een duiding daarvan.  
 
Waarom betrekken we inwoners via een burgerforum in RES Regio Foodvalley? 
Burgers zijn vaak niet georganiseerd. De markt en bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties wel. 
Een Burgerforum zorgt voor de inbreng van de belangen van ‘de burgers’ in de RES Foodvalley. 
Het belang van ‘de burger’ is één van de belangen waar rekening mee gehouden moet worden. In de 
RES Foodvalley wordt gewerkt met een Stakeholderoverleg waar alle belangen aan tafel zitten. 
Burger krijgen door middel van het burgerforum een eigen ‘stoel’ om hun belang in te brengen. 
 
Opdracht burgerforum 
Het opstellen van een advies vanuit de bewoners van de regio aan het Stakeholdersoverleg over de 
richting van de invulling van de Energietransitie in Foodvalley, meer specifiek de Regionale 
Energiestrategie Regio Foodvalley. 
 
Wat betekent dit 
Het is het advies namens de bewoners van de regio en niet van de leden van het Burgerforum. 
 
Hoe komt dit advies tot stand? 
Het burgerforum heeft kennis nodig. Kennis wordt opgedaan door onder meer mee te lopen in 
studieopdrachten. Het burgerforum moet ook weten wat inwoners denken. Vanaf december start 
daarom een raadpleging onder alle inwoners in Regio Foodvalley. 
 
Met de uitkomsten van de raadpleging stelt het burgerforum een advies op. Het burgerforum 
adviseert op twee niveaus binnen het proces: 
• Rechtstreeks in de vier gebiedsgerichte studieopdrachten; 
• Via twee afgevaardigden rechtstreeks in het Stakeholderoverleg. 
 
De besluitvorming door de raden vindt plaats met inachtneming van álle belangen, dus niet alleen 
die van individuele inwoners. Uiteraard is het advies van het Burgerforum en de uitkomst voor de 
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raadpleging interessant materiaal voor volksvertegenwoordigers. Het verschaft inzicht in de 
gedachten, motivaties en zorgen – en daarmee belangen - van individuele inwoners.  
Met dat inzicht kan de raad ook beter antwoord geven aan inwoners op de vraag waarom (een 
onderdeel van) een advies al dan niet opgevolgd is in de complexe afweging van alle belangen. 
 
Communicatie 
Zowel verslagen van ateliers over studieopdrachten als het advies van het burgerforum en de 
raadpleging worden op de website geplaatst. Zoals dat bij de RES Foodvalley met alle stukken 
gebeurt.  
 
 
 


