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Onderzoek Omgevingscanvas voor de 
Energietransitie
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• Vervolg op NWO-SURF-project R-LINK over participatie in 
gebiedsontwikkeling

• Doel: vertalen inzichten R-LINK naar participatie in de energietransitie 
en onderwijs



Studenten

• kregen colleges over participatie in de energietransitie;
• de opdracht participatie mee te nemen in een plan voor het 

energiepositief maken van een wijk. 



Burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties betrekken: hoe doe je dat?

Verschillende fasesVerschillende rollen
• Passieve rol: informatie 

ophalen en teruggeven 
(passieve rol, begrijpen 
en informeren)

• Actieve rol: interactie 
met burgers, afwegen, 
ontwerper, mede-
beslisser of 
investeerder

• Initiërende rol 
(burgerinitiatief)

In het Omgevingscanvas zitten 
drie lagen van planvorming: 



Het Omgevingscanvas schenkt veel 
aandacht aan de plek van een 
project als sleutel voor goede 
particiaptie



Plan

Technisch de opties in kaart 
brengen voor het bereiken van 
een energiepositieve wijk

De middelen in kaart brengen die 
beschikbaar zouden kunnen zijn voor 
het realiseren van de energietransitie 
op deze plek

De fysieke en sociale
mogelijkheden van de plek in 
kaart brengen, belanghebbenden 
ontdekken

Project: het worden van een PED Plek

Middelen

Kenmerken plek begrenzen technische 
mogelijkheden

Informatie die van 
belang is om tot een 
goed plan te komen

Vertaalde naar de 
energietransitie kan 
dit er zo uit zien.



Veel nadruk op het informeren van burgers
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Bij de uitvoering

Helemaal aan het begin om mensen te laten weten dat er iets 
aan gaat komen

Toen we studenten met 
inzichten uit de colleges en 
het Omgevingscanvas aan de 
gang lieten gaan, zagen we dat 
ze moeite hadden een actieve 
rol voor burgers te bedenken.



Burgers mogen beperkt kennis aandragen
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Belangenafweging en besluitvorming zijn een 
black box voor burgers
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Maar meebeslissen mogen burgers niet en hen informeren over 
hoe afwegingen worden gemaakt lijkt ook geen prioriteit.



Burgers zijn niet in beeld als als mede-
uitvoerders 
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Door studenten 
genoemde dilemma’s 
bij de energietransitie
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Gebrek aan vertrouwen 
in de overheid

Tijdsdruk in de energietransitie

Eigendomsverhoudingen, zeggenschap en belangen

Verdeling kosten en baten

Ruimtelijke schaal waarop 
plannen worden gemaakt

Participatiedilemma

In krantenartikelen(N=44)

genoemde dilemma’s



Vragen rond participatie

• Hoe zouden burgers een actievere rol kunnen krijgen?
• Welke spelregels moeten we dan met elkaar afspreken/ hoe kun je 

deze rol meenemen in de planontwikkeling?

We besloten dat het nodig was 
meer aandacht te schenken aan 
hoe participatie vorm te geven. 



In R-LINK waren we 
al op verschillende 
lijstjes spelregels 
gekomen.

Bron: Menno van der Veen, 11-12-2018 
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wijkparticipatie-

eerst-de-buurt-dan-de-stedenbouwkundigen/



Het Participatiespel voor de 
Energietransitie
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Thema van het spel

Hoe kunnen we 
voorwaarden voor goede 
participatie in de 
energietransitie 
concretiseren?



Informatie voor de spelleider
Iedere deelnemer aan het spel ontvangt vooraf een kaart met 
informatie over zijn/haar rol. 

Wanneer het spel met professionals wordt gespeeld, kan dit 
voldoende zijn om de rol goed te spelen. Bij minder ervaren spelers, 
is het verstandig de spelers ongeveer een week voor het spel hun rol 
te geven en zich in hun rol te laten verdiepen door op internet op 
zoek te gaan naar informatie erover. 

Wanneer het spel met verschillende parallele groepen wordt 
gespeeld, kunnen de mensen met de zelfde rol ook aan elkaar 
gekoppeld worden zodat zij zich samen op hun rol kunnen 
voorbereiden. 



Informatie voor de spelleider
• Iedere deelnemer aan het spel ontvangt vooraf de algemene omschrijving van de casus Vechtdrecht en een kaart met informatie 

over zijn/haar rol. 
• Bij 8 deelnemers: neem als spelleider een rol op je als huiseigenaar (Ank Smit) en laat Dimitri Sobko als rol vervallen.
• Bij 9 deelnemers: laat de rol van Dimitri Sobko vervallen.
• Bij 10 deelnemers: verdeel alle rollen en geef 2 personen de voorzittersrol (zij krijgen alle personages vooraf te lezen). Je kunt de rol eventueel 

ook zelf invullen als je met 2 begeleiders bent. 
• Bij 11 deelnemers: de rol van Dimitri Sobko vervalt, 2 personen krijgen de rol van voorzitter die alle rollen vooraf lezen.
• Bij 12 deelnemers worden 2 onafhankelijke voorzitters aangesteld die zelf geen rol spelen maar alle rollen vooraf lezen. 
• Bij 13-15 deelnemers: alle rollen verdelen, 2 voorzitter aanstellen, Evi & Sam apart verdelen, Joram en Dave apart verdelen (kaarten dus 2x 

verdelen, ieder met andere naam) en extra gemeente-regisseur toevoegen. 

• Wanneer het spel met professionals wordt gespeeld, kan dit voldoende zijn om de rol goed te spelen. Bij minder ervaren spelers, is 
het verstandig de spelers ongeveer een week voor het spel hun rol te geven en zich in hun rol te laten verdiepen door op internet op 
zoek te gaan naar informatie erover. 

• Wanneer het spel met verschillende parallele groepen wordt gespeeld, kunnen de mensen met dezelfde rol ook aan elkaar 
gekoppeld worden zodat zij zich samen op hun rol kunnen voorbereiden. 



Informatie voor de spelleider
• Maak groepen van maximaal 6 inhoudelijke rollen en 1 onafhankelijke voorzitter.
• Maak 2 typen groepen van 4-8 personen

• Bewoners & adviseurs (eventueel kan hier een ook de overheid nog bij (die rol wordt dan dubbel uitgevoerd). 
De rol van Ank Smit kan hier eventueel vervallen;

• Overheid (projectmanager wijkenergieplan Houtwijk), verhuurders en investerende partijen (eventueel met 
aanvullend Sam Janssen en/of Dave de Groot). De rol van Dimitri Sobko kan hier eventueel vervallen, de rol van 
de wethouder Őzkan wordt alleen ingevuld als er 7 personen per groep zijn).

• Heb je 8 of 9 deelnemers, speel dan in de 1e groep met 4 deelnemers waarbij Dimitri Sobko vervalt 
als rol en neem als spelleider een rol op je in de 2e groep.

• Heb je 16-19 deelnemers, maak dan 4 groepen van 4 of 5 personen waarbij je zorgt dat alle rollen 
minimaal 1x voorkomen. 
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Ronde 1

Debatcentrum Vechtdrecht heeft een 
avond over het wijkenergieplan voor 
Houtwijk georganiseerd

Doel van de avond is om in elke groep tot drie 
concrete punten en/of afspraken te komen om 
participatie van inwoners van Houtwijk bij het 
opstellen van het wijkenergieplan goed te 
organiseren. 



3 voorwaarden 
voor participatie 
zijn leidend

Burgers mogen 
en kunnen echt 
meedoen

De randvoorwaarden 
zijn helder

Burgers zijn 
goed 
geinformeerd 
over inhoud 
en process.



Opdracht per groep
In het plan krijgt de invulling van de drie 
participatievoorwaarden nadere uitwerking: 

• Wat betekent de voorwaarde in de 
energietransitie?

• Welke concrete acties en afspraken zijn 
nodig om de voorwaarde voor participatie 
te realiseren?

Vanavond gaan jullie met elkaar in debat om in 
ieder geval tot 3 concrete afspraken te komen die 
in het plan voor participatie moeten komen. 



Inrichting van de ronde:
• Stel een voorzitter aan
• Daarna per deelnemer: stel jezelf voor en deel 

met de groep: 
• Welke voorwaarde is voor jou het 

belangrijkste en waarom? 
• Ga daarna verder met elkaar in discussie over 

de voorwaarden:
• Hoe zou ieder ze willen invullen?
• Formuleer met elkaar 3 concrete punten/ 

randvoorwaarden voor het participatieproces (dus niet 
over de inhoud van de maatregelen).

De ronde duurt 45-60 minuten



Informatie voor de spelleider

• Na ronde 1 kan een pauze worden ingelast. 
• Ronde 2 staat onde leiding van de spelleider.
• Sluit ronde 2 af als het einde van de debatavond.



De ronde duurt 45-60 minuten

Ronde 2: 
uitwisseling punten
• De voorzitters van de groepen presenteren de punten 

(liefst op een flip-over)
• Daarna plenaire discussie

• Kunnen de groepen zich vinden in elkaars punten?
• Zijn er botsende punten?

• Stickeren van de punten: iedere deelnemer deelt 3 
stickers uit voor de 3 favoriete punten.

• Plenair: de 5 punten met de meeste stickers worden 
besproken
• Dekken ze alle hoofdvoorwaarden?
• Kunnen deelnemers zich erin vinden of stuiten sommige punten op bezwaar?
• Is er iets wat het punt wel acceptabel zou maken? 



Informatie voor de spelleider

• Ronde 3 wordt als huiswerk gegeven.



Ronde 3
Het plan
- In deze ronde gaan de vertegenwoordigers 

van de gemeente een notitie maken voor de 
participatie. 

- Bij elk van de drie voorwaarden voor 
participatie zetten ze 2-3 acties/afspraken 
neer om deze concreet vorm te geven.

- Om hiertoe te komen mogen ze in overleg 
met elkaar en individuele partijen. 



Informatie voor de spelleider

• Ronde 4 en 5 staan onder leiding van de spelleider.



Ronde 4
Presentatie van het plan
- De vertegenwoordigers van de gemeente 

presenteren hun plan voor de inrichting van de 
participatie in Houtwijk.

- Stemming: wie kan zondermeer leven met het 
plan? 

- Daarna 2 ronden discussie: 
1. Wat nodig is voor partijen die er niet mee kunnen 

leven om het plan wel verteerbaar te maken. 
2. Aan welke aan aanvullende kennis/ hulpmiddelen 

behoefte is om het plan goed uit te kunnen voeren



Ronde 5
Reflectie op het spel
- Is het ons gelukt om tot een goed plan te 

komen? Waardoor wel/ niet?
- Hoe was het om het spel en je rol te spelen?
- Wat heb je geleerd?
- Is er iets waar je door het spel meer over wil 

weten?
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