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Inleiding
Voor de bemensing van het Burgerforum voor het proces van participatie in de RES-Foodvalley moet
er vanuit de inwoners van het RES-gebied uiteindelijk 20 personen geselecteerd worden. In deze
notitie een beschouwing en voorstel voor de samenstelling van dit burgerforum. Hierbij zullen we
proberen zoveel mogelijk achtergrondinformatie te verstrekken en te anticiperen op mogelijke
vragen die er kunnen zijn.
Samenstelling Burgerforum
Om de hierna komende afwegingen op de diverse onderwerpen goed in perspectief te kunnen
plaatsen gaan we allereerst in op de eisen/wensen ten aanzien van de samenstelling van het
Burgerforum. De volgende wensen/eisen zijn volgens ons belangrijk om mee te nemen bij de
samenstelling van het Burgerforum om tot een representatieve groep personen te komen:
- Verdeling man/vrouw
- Verdeling over leeftijdsgroepen
- Verdeling over opleidingsniveau
- Geografische verdeling over het gebied
- Type gebied (stedelijk, agrarisch, natuur, industrie)
- Diversiteit in achtergrond (beroep en nevenactiviteiten)
- Aansluiten bij gedefinieerde studieopdrachten
- Representatief ten aanzien van gemeente grootte
Er is geen prioritering in deze eisen aan te brengen. Alle eisen/wensen moeten zo goed mogelijk
worden ingevuld. Om al deze elementen in de groep van 20 personen te vertegenwoordigen, kan
alleen als een deelnemende persoon meerdere elementen in zich heeft. Niet alle elementen kunnen
daardoor voor elke gemeente tegelijk ingevuld worden.
Aantal deelnemers Burgerforum
Ten aanzien van de deelnemers aan het burgerforum is er één algemeen geldende vraag en één
specifieke afweging dominant.
Het eerste betreft het aantal deelnemers. Hierbij stellen wij voor het burgerforum uit 20 personen te
laten bestaan. Het RES-gebied heeft een grote omvang met veel inwoners en is met 8 gemeenten
best bestuurlijk verdeeld. Op basis hiervan zou je wellicht kunnen beargumenteren dat het
burgerforum een ruime deelname zou moeten kennen om dit te reflecteren. Het is echter zaak dat
het burgerforum de gelegenheid heeft om gezamenlijk tot een advies te komen. Hiertoe moet men
gezamenlijk kennis tot zich kunnen nemen (joint fact-finding) en met elkaar in discussie/overleg
hierover kunnen gaan. Ervaring leert dat een werkbare groepsgrootte voor gezamenlijke discussie
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(zonder op te moeten delen in aparte discussiegroepen) zich beperkt tot maximaal 20 personen. Een
grotere groep, waarbij de discussie zou moeten plaatsvinden via sub-groepen, is minder wenselijk en
zou ook meer doorlooptijd vragen.
Het tweede punt, de afweging, betreft de vraag hoe het aantal deelnemers over de 8 gemeente te
verdelen. Er zijn ten aanzien van dit punt grofweg twee manieren om hiernaar te kijken. Doen we dit
op basis van aantal huishoudens of op basis van grondoppervlakte? Als je de deelnemers geografisch
goed wil verdelen, dan zou dit waarschijnlijk erop uitkomen dat selectie op oppervlakte eerder tot
een mogelijke invulling zal leiden dan een selectie op basis van het aantal inwoners. Dit ook omdat
een grotere oppervlakte met minder inwoners meer ruimte lijkt te bieden voor invulling van
duurzaamheidsprojecten. Dit hangt dan wel samen met de bevolkingsdichtheid. Aan de andere kant
voelt het “eerlijker” dat een gemeente met meer inwoners ook meer personen in het Burgerforum
heeft. Echter, anders dan bijv. bij een gekozen raad, gaat het bij het burgerforum niet om het aantal
stemmen maar om diversiteit. Het forum de mening van de totale bevolking van de RES-regio in een
advies verwoorden. Hiertoe wordt via de PWE deze mening opgehaald en zal daar naar verwachting
sprake zijn van een grotere deelname vanuit een gemeente met meer inwoners waardoor die
mening beter, nadrukkelijk wordt meegenomen. Verder zijn gemeentegrenzen nooit zo dominant bij
meningen en opvattingen als gebiedsgrenzen bij gebieden met een eigen karakter (verstedelijking,
natuur, agrarisch, etc.). Het lijkt dus verstandig om vooral in te gaan op spreiding over het gebied
met daarbij ook rekening te houden met de diversiteit aan type gebieden.
Aanmeldingen
Ten aanzien van de aanmelding is er gekozen om een brief te sturen aan 5000 personen (over alle 8
gemeente verdeeld) die door middel van een aselecte steekproef vanuit het bevolkingsregister
worden geselecteerd. Hierbij is het random selecteren (niet gestuurd door wie of wat dan ook)
belangrijker dan bijv. het zorgen voor evenwichtige spreiding. Uiteindelijk zal deze spreiding door de
selectie uit de aanmelders (zie volgende item) geborgd gaan worden. Aan de personen die deze brief
krijgen zal gevraagd worden om of zij deel willen nemen aan het burgerforum. Zij kunnen zich dan
aanmelden via een online formulier. Men wordt verzocht dit formulier in te vullen en de vragen te
beantwoorden die ons als organisatie inzicht geven ten aanzien van de selectiecriteria. Voor de
aselecte steekproef worden de 5000 adressen, gedeeltelijk op basis van het aantal huishoudens, per
gemeente verdeeld. Omdat vanuit elke gemeente minimaal 2 leden voor het burgerforum wordt
geselecteerd, is er gekozen voor een minimaal aantal brieven per gemeente.
Selectie
De selectie gebeurt door het NPBO op basis van de eerder vermelde criteria. Hierbij wordt de
volgende procedure gehanteerd:
- We selecteren eerst 16 personen (twee deelnemers vanuit elke gemeente). Hierbij zullen we
proberen alle selectiecriteria al in te vullen.
- Daarna zullen de resterende 4 plaatsen gaan invullen rekening houdend met de omvang van de
gemeente en eventueel de benodigde aanvulling voor de representativiteit van de totale groep
Wij zullen deze voorgestelde selectie (geanonimiseerd) voorleggen aan Stuurgroep en SHO die kan
beoordelen of de selectie voldoet aan wensen/eisen en criteria.
Er is afgesproken dat de deelnemers aan het Burgerforum ook gaan deelnemen aan de vier
gedefinieerde studieopdrachten. Bij de selectie zal gelijk een voorstel komen voor de verdeling van
de burgerforum deelnemers aan deze studieopdrachten (vijf per opdracht). Hierbij zullen we
proberen te beoordelen welke persoon het beste past bij een opdracht, dit ook weer op basis van de
verzamelde eigenschappen die als selectiecriterium zijn gebruikt. Wij zijn echter van mening dat dit
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een voorstel is dat door het Burgerforum zelf ook bediscussieerd en herzien kan worden. Dit zal
tijdens de eerste bijeenkomst van het burgerforum besproken gaan worden.
Verdeling uitnodigingsbrieven over gemeente (aselecte steekproef)
Zoals aangegeven wordt het aantal uitnodigingsbrieven per gemeente gerelateerd aan het aantal
huishoudens in de deelnemende gemeenten. Het aantal deelnemers aan het burgerforum is 2 per
gemeente en daarnaast worden er nog 4 extra deelnemers geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar
het aantal inwoners van een gemeente, de grondoppervlakte en de betrokkenheid bij
studieopdrachten. Op deze manier is het aantal brieven en de deelname aan het burgerforum
vastgesteld.
Onderstaande tabel geeft van dit alles een overzicht:
Gemeente
Barneveld
Renswoude
Nijkerk
Veenendaal
Rhenen
Wageningen
Ede
Scherpenzeel

Huishoudens
21000
13,9%
2015
1,3%
17000
11,3%
32062
21,2%
8500
5,6%
18343
12,2%
48000
31,8%
3979
2,6%
150899 100,00%

BevolkinsOppervlakte (km2)
dichtheid
176,74
25,4%
119
18,51
2,7%
109
72,1
10,4%
236
19,92
2,9%
1610
43,76
6,3%
194
32,36
4,7%
567
318,6
45,8%
151
13,81
2,0%
288
695,8 100,00%
409

basis #
Brieven #
brieven inwoners
300
362
300
35
300
293
300
552
300
146
300
316
300
827
300
69
2400
2600

totaal
# studie
brieven
opdr.
662
1
335
1
593
1
852
2
446
1
616
2
1127
1
369
1
5000

deelnemers
forum
3
2
2
3
2
3
3
2
20

Gemeente
Barneveld
Renswoude
Nijkerk
Veenendaal
Rhenen
Wageningen
Ede
Scherpenzeel

Bij de selectie van de burgerforum leden zijn we afhankelijk van de aanmeldingen. Op basis van de
aanmeldingen de mogelijkheden om tot een representatieve groep met goede geografische spreiding te komen,
kunnen aanleiding zijn voor een enkele aanpassing op dit overzicht.
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