
Van: Vereniging Eigen Huis 
Datum: donderdag 18 maart 2021 13:00 
Aan: Griffier en raadsleden 

Onderwerp: VEH - Betrek bewoners bij de RES 

Geachte griffier, ik verzoek u vriendelijk om dit email-bericht onder de aandacht te brengen van de 
raadsleden in uw gemeente. 

Geachte raadsleden, 
Namens Vereniging Eigen Huis vraag ik graag uw aandacht voor het volgende. 

De komende maanden moet u een beslissing nemen over de Regionale Energiestrategie (RES) 
versie 1.0. Uit onderzoek van VEH blijkt dat slechts drie procent van de huiseigenaren inspraak heeft 
gehad bij het opstellen hiervan. Dit terwijl ruim 92% aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden 
willen worden. Logisch, want in de RES 1.0 worden onder andere zoeklocaties aangewezen voor 
windmolens, zonnepaneel-parken en boringen naar aardwarmte. Dat heeft grote gevolgen voor de 
leefomgeving. Volgens Vereniging Eigen Huis is het dan ook niet meer dan logisch dat bewoners 
hierbij betrokken worden.   
Vereniging Eigen Huis doet een beroep op u als raadslid om de RES-plannen zo concreet mogelijk te 
maken voor uw achterban en alsnog goed bij hen te rade te gaan. Benut de interesse en 
bereidwilligheid van burgers bij de keuze van locaties voor de opwek van duurzame energie. 
Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is. 

Actueel:  
Bekijk het nieuwsbericht en het gehele onderzoek op: https://www.eigenhuis.nl 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging Eigen Huis  

Steven Wayenberg 
juridisch beleidsadviseur 

Tel.: 06 51 41 56 40 
Postadres: Postbus 735, 3800 AS Amersfoort 
E-mail: s.wayenberg@eigenhuis.nl 
Website: www.eigenhuis.nl  

Z.166670/D.1153851

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/03/15/13/30/veh-bewoners-nog-nauwelijks-betrokken-bij-regionale-energiestrategieen#/?utm_campaign=issues&utm_source=edm&utm_medium=dm&utm_content=res&utm_term=gemeenten
mailto:s.wayenberg@eigenhuis.nl
http://www.eigenhuis.nl/


VEH: Bewoners nog 
nauwelijks betrokken bij Region
ale Energiestrategieën 
Geplaatst op 15 mrt 2021 , bijgewerkt 15 mrt 2021, 14:30 

De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder 
meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving 
van inwoners. Op 1 juli moet de eerste fase zijn afgerond. Ruim 92% van de 
huiseigenaren is geïnteresseerd in de energieplannen in hun omgeving, 
maar slechts weinigen zijn geïnformeerd. Slechts drie procent is 
daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit 
blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden. 

“Draagvlak onder bewoners is van het grootste belang voor het welslagen van de 
RES-en omdat die zo’n grote impact hebben op de woonomgeving. Daarom moeten 
burgers vroegtijdig bij de plannen worden betrokken, maar dit wordt niet gedaan”, 
zegt Maud Weide, belangenbehartiger energie en verduurzamen bij Vereniging 
Eigen Huis. “Slechts drie procent heeft inspraak gehad, een ontzettend laag 
percentage als je ziet dat 92% van de ondervraagden nu aangeeft wel graag 
betrokken te willen zijn. Hier valt een enorme winst te behalen, anders leidt het op 
termijn alleen maar tot verliezen”.   

Oproep aan gemeenten   
De komende maanden moeten meerdere provincies, waterschappen en gemeenten 
de RES 1.0 versie vaststellen. Vereniging Eigen Huis wijst raadsleden op de uitslag 
van het onderzoek en roept hen op om zorg te dragen dat bewoners nu betrokken 
worden. “Benut de interesse en bereidwilligheid van burgers bij de keuze van locaties 
voor de opwek van duurzame energie”, aldus Weide.  

Burgerpanels 
Vereniging Eigen Huis roept de regio's nu alsnog op om de plannen concreet te 
maken voor bewoners en hen hierbij te betrekken. Onlangs riep ook minister Van ’t 
Wout de regio’s al op om toegankelijke en begrijpelijke publieksversie van de 
verschillende RES-en te maken. Daarmee ontstaat een stevige basis voor het 
vervolg.   
  
Burgerpanels kunnen een goed instrument zijn om mensen te betrekken en mee te 



laten denken bij de keuzes die worden gemaakt. Groot voordeel is dat burgerpanels 
een afspiegeling zijn van de bewoners. Inspraak wordt daardoor niet gedomineerd 
door enkele professioneel betrokkenen of een kleine groep geïnteresseerden.  

Het is al snel 1 juli 2021 
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland 
voor 1 juli 2021 onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) kan worden opgewekt. Ook moet worden onderzocht welke 
alternatieve warmtebronnen het beste gebruikt kunnen worden om wijken en 
gebouwen van het aardgas af te halen.   
  
Na deze verkenning zullen de locaties voor plaatsing van windmolens en 
zonnepaneelparken steeds verder worden ingevuld. “Het is laat, maar nog niet te 
laat,” concludeert Maud Weide. “Regio's en gemeenten moeten beseffen dat 
wanneer bewoners niet gehoord worden, onvrede de kop op kan steken. 
Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is”.  
 

https://www.eigenhuis.nl/energie/klimaatplannen/klimaatakkoord
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Achtergrond
In het Klimaatakkoord heeft het Kabinet vastgelegd dat voor 2030 1,5 miljoen woningen moeten zijn verduurzaamd zodanig dat ze van het gas zijn 
afgesloten. Daarvoor zijn uiteraard veel plannen nodig. Elke RES-regio bestaat uit een aantal gemeenten die gezamenlijk plannen maken voor de 
energietransitie. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is hoe de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek op land. Kort gezegd: waar moeten de 
windmolens, zonnepaneel-parken en boringen naar aardwarmte gaan plaatsvinden.

Doel onderzoek
Mogelijk aantonen dat er grote onbekendheid is met welke impactvolle plannen men boven het hoofd hangt, dat men daar niet (voldoende) bij 
betrokken is geweest maar dat wel zou willen nu de implicaties duidelijk zijn.

Methode
Online vragenlijst

Steekproef
Leden van het Vereniging Eigen Huis onderzoekspanel

• 5.000 leden zijn uitgenodigd

• 1.854 leden hebben de vragenlijst ingevuld

Veldwerk
• 10 tot 15 Februari 2021

Achtergrond



Resultaten onderzoek



Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting peiling onder 1800 leden van Vereniging Eigen Huis 

• Slechts 3% van de 1800 leden heeft tot nu toe inspraak gehad in de Regionale Energiestrategie. 

• 92% van de huiseigenaren die geen inspraak heeft gehad, wil wél betrokken worden. 

• Een deel van de leden wil betrokken worden aan het begin van het proces, de andere helft 
wanneer er scenario’s liggen om uit te kiezen.  

• Inspraak vond vaak plaats door middel van een enquête (55%) of een digitale bijeenkomst (48%).  

• Twee derde van de leden die inspraak had, beoordeelt de wijze van betrokkenheid met een 
voldoende. De gemiddelde waardering is een 6,9. 

• Twee derde (68%) van de leden van Vereniging Eigen Huis wil concreet weten wat de RES-en 
betekenen voor de woonomgeving. 

• De helft van de leden vindt dat er in hun gemeente alleen windmolens en zonneparken mogen 
komen als een meerderheid van de inwoners daar voorstander van is. 

• De meeste leden die bekend zijn met de RES in hun regio hoorden hiervan via plaatselijke media 
(60%) of landelijke media (37%). 29% ontving een enquête of mededeling vanuit de eigen 
gemeente. 



Van gehoord?

Bekendheid Regionale Energie Strategieën
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24%

3%
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Van gehoord Bekend met RES in uw regio Inspraak gehad

Als % van 
het totaal

N=1854

Slechts 3% van de leden heeft op dit moment inspraak gehad over de Regionale Energie Strategieën.

Bent u ermee bekend dat in uw regio gewerkt wordt 
aan een Regionale Energie Strategie (RES)?

Heeft u wel eens van Regionale Energie Strategieën 
(RES) gehoord?

Heeft u inspraak gehad over de Regionale Energie 
Strategie (RES)?



Van gehoord?

Hoe van gehoord?
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Hoe van gehoord?

N=1.854 N=756 N=452

De meeste leden die bekend zijn met de RES in hun regio hebben hier van gehoord via plaatselijke 
media (60%) of landelijke media (37%).

29% heeft een enquête of mededeling vanuit de eigen gemeente ontvangen.

22%

2%

5%

7%

29%

37%

60%

Anders

Via familie/bekenden

Bewonerscomité

Ik ben professioneel
betrokken bij het opstellen…

Enquête of mededeling vanuit
gemeente

Berichtgeving landelijke media

Berichtgeving plaatselijke
media

Hoe heeft u gehoord dat in uw regio gewerkt wordt aan een 
Regionale Energie Strategie (RES)?

Bent u ermee bekend dat in uw regio gewerkt wordt 
aan een Regionale Energie Strategie (RES)?

Heeft u wel eens van Regionale Energie Strategieën 
(RES) gehoord?

Voornamelijk vanuit politieke functies en 
organisaties die zich richten op energie en 
verduurzamen (bv. energie coöperaties).



Inspraak over de RES

Inspraak gehad?

14%

12%

54%

19%Weet ik niet

Nee

Aangekondigd, moet
nog plaatsvinden

Ja

N=452

Inspraak vond vaak plaats middels een enquête (55%) of een digitale bijeenkomst (48%).

Twee derde van de leden die inspraak hebben gehad beoordelen de wijze van betrokkenheid met een 
voldoende. De gemiddelde beoordeling is een 6,9.

Op welke manier inspraak?

19%

37%

48%

55%

Anders

Via fysieke
inspraakavond

Via een digitale
informatiebijeenkomst

Via een enquête

N=69

Heeft u inspraak gehad over de Regionale Energie 
Strategie (RES)?

Op welke manier heeft u inspraak gehad?

Rapportcijfer betrokkenheid
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6-7

8-10
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Vindt u dat u tot op heden voldoende betrokken 
wordt bij het hele traject om te komen tot het 
opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES)? 

6,9Gemiddelde rapportcijfer



Behoefte aan informatie en betrokkenheid

Wanneer wilt u betrokken worden?

7%

4%

45%

44%

Niet

Anders

Als er een aantal scenario’s 
liggen om uit te kiezen

Helemaal aan het begin

N=1.854

Wanneer wilt u betrokken worden over de plannen in uw regio, dus waar windmolens of 
zonneparken worden geplaatst?

Wilt u worden geïnformeerd?

7%

26%

68%

nee, niet nodig

Ja, op hoofdlijnen

ja ik wil concreet weten wat
dit voor mijn directe

woonomgeving betekent

N=1.854

Nu u weet dat er een Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgesteld, wilt u alsnog 
hierover worden geïnformeerd?

Twee derde (68%) van de leden van Vereniging Eigen Huis wil concreet weten wat de Regionale 
Energie Strategieën betekenen voor de directe woonomgeving.

Er is verdeeldheid over wanneer men betrokken wil worden. De helft van de leden wil helemaal aan 
het begin betrokken worden, de andere helft pas als er concrete scenario's liggen. 



Behoefte aan betrokkenheid (II)

(Wanneer) wilt u worden betrokken?
Leden die wel al van RES gehoord hadden versus leden die er nog 

niet van gehoord hadden

54%

40%

37%

48%

1%

10%

Lid heeft wel van
RES gehoord

Lid heeft niet van
RES gehoord

Helemaal aan het begin

Als er een aantal scenario’s liggen om uit te kiezen

NietN=1.785

88% van de leden die nog niet van RES hadden 
gehoord geeft aan betrokken te willen worden over 

plannen in de regio.

Wanneer wilt u betrokken worden over de plannen in uw regio, dus waar windmolens of zonneparken worden geplaatst?

(Wanneer) wilt u worden betrokken?
Leden die wel of geen inspraak hebben gehad over de Regionale 

Energie Strategie

77%

46%

18%

46%

0%

2%

Wel inspraak gehad

Geen inspraak
gehad

Helemaal aan het begin

Als er een aantal scenario’s liggen om uit te kiezen

NietN=1.785

92% van de leden die geen inspraak hebben gehad 
over de RES geeft aan betrokken te willen worden 

over plannen in de regio. 



Stellingen

N=1.854

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen?

De helft van de leden (49%) vindt dat er in hun gemeente alleen windmolens en zonneparken mogen 
worden geplaatst als een meerderheid van de inwoners voor is.

23%

10%

7%

26%

19%

19%

21%

22%

20%

23%

33%

37%

6%

15%

18%

Ik ben van mening dat er in mijn gemeente alleen windmolens en
zonneparken mogen worden geplaatst als een meerderheid van de

inwoners voor is.

Niet de regio, maar de rijksoverheid moet met een plan komen waar
zonneparken en windmolens moeten komen

Ik raak pas geïnteresseerd als ze mijn wijk van het gas willen gaan
afhalen, alle plannen daarvoor ga ik allemaal niet bijhouden

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens
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