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Voorwoord 
Burgerparticipatie is gedurende mijn studie een grote interesse van mij geweest. Het was voor mij dan 

ook een mooie afsluiting om hier mijn masterscriptie over te kunnen schrijven. Daarnaast mocht ik 

deze scriptie combineren met praktische zaken tijdens een stage bij Democratie in Actie, waardoor ik 

mijn onderzoek beter heb kunnen laten aansluiten op de praktijk. Hier ben ik dankbaar voor. Na me 

enkele maanden in dit onderwerp verdiept te hebben middels documentenanalyses, vele webinars te 

hebben gevolgd en meerdere respondenten gesproken te hebben, zijn alle bevindingen verwerkt in 

dit rapport. Ik ben trots op het onderzoek dat voor u ligt en hoop dat het een mooie bijdrage zal leveren 

aan participatieprocessen in de toekomst.  

Graag wil ik hierbij alle respondenten bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Mede 

dankzij hun grote betrokkenheid en informatie is dit onderzoek geslaagd. Daarnaast wil ik mijn dank 

uitspreken naar mijn begeleider Harmen Binnema, die mij opbouwende feedback wist te geven op 

momenten dat ik dat nodig had om weer vooruit te kunnen. Ook wil ik mijn medestudent Berber van 

den Essenburg bedanken voor haar feedback, kritische vragen en vernieuwende ideeën, die hebben 

bijgedragen aan het versterken van dit onderzoek. Daarnaast wil ik mijn collega’s bij Democratie in 

Actie bedanken voor de interessante en leerzame stage en het meedenken over mijn scriptie. 

Bovendien heb ik veel steun gehad aan familie, huisgenoten, vrienden en mijn vriend gedurende het 

gehele scriptieproces. Zij wisten mij te helpen met kleine dilemma’s, vragen of opmerkingen. Bovenal 

wisten zij ervoor te zorgen dat ik me genoeg kon ontspannen om vervolgens weer met nieuwe energie 

aan mijn onderzoek door te werken.  

Veel plezier met lezen! 

Veerle Oude Alink  
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Samenvatting 
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot verminderd moet worden. De implementatie 

hiervan ligt bij decentrale overheden. Om die reden is Nederland opgedeeld in 30 regio’s, waarin een 

Regionale Energiestrategie (RES) wordt opgesteld. Binnen deze regio’s zijn zowel gemeenten als 

waterschappen als provincies betrokken bij de besluitvorming.  Dit zorgt ervoor dat het proces als 

complex beschouwd wordt. Tegelijkertijd wordt burgerparticipatie belangrijk geacht in het 

Klimaatakkoord. Door het complexe besluitvormingsproces wordt het betrekken van burgers ook als 

ingewikkeld ervaren. Uiteraard moet deze burgerparticipatie kwalitatief in orde zijn. Eén van de 

aspecten waaraan kwalitatief goede burgerparticipatie moet voldoen, is inclusiviteit. Om die reden 

wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord in dit onderzoek: 

“Op welke manier kan inclusieve burgerparticipatie vorm krijgen bij het opstellen van de 

Regionale Energiestrategie?” 

Inclusiviteit wordt in dit onderzoek onderzocht aan de hand van drie aspecten: toegankelijkheid, 

representatie en gelijke inbreng. Bij toegankelijkheid gaat het om de manier van benaderen en 

selecteren van participanten. Representatie wordt opgesplitst in twee vormen: beschrijvende en 

substantieve representatie. Hierbij gaat de beschrijvende representatie om een vertegenwoordiging 

op basis van kenmerken en de substantieve representatie om een vertegenwoordiging op basis van 

belangen. Gelijke inbreng houdt in dat elke participant in gelijke mate kan deelnemen aan de discussie 

en ook in gelijke mate invloed heeft op het eindproduct. Hiervoor zijn juiste moderatie en 

informatievoorziening nodig.  

De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van een verdieping in twee cases. Dit betreft de 

participatieprocessen in RES-regio Foodvalley en gemeente Súdwest-Fryslân. In beide cases wordt 

gebruikt gemaakt van een burgerforum met een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE-raadpleging). 

Aan de hand van documentenanalyses, semigestructureerde interviews en observaties wordt 

onderzocht op welke manier inclusiviteit wordt vormgegeven in deze cases en in hoeverre deze 

participatieprocessen als inclusief beschouwd kunnen worden. 

Uit de empirie is gebleken dat er veel extra acties zijn gevoerd op inclusiviteit vanuit de organisatie. Zo 

is er, net als aanbevolen in de literatuur, geworven middels een aselecte benadering, waarna er gericht 

geselecteerd is voor het burgerforum. Alsnog blijven jongeren en laagopgeleiden 

ondervertegenwoordigd in de deelnemersgroepen, wat de beschrijvende representatie aantast. Wat 

betreft de substantieve representatie is deze anders ingestoken dan verwacht uit de literatuur. Alle 

burgerforumleden behoren het algemene inwonersperspectief te vertegenwoordigen. Gelijke inbreng 

wordt in de cases gestimuleerd door moderatie en informatievoorziening. Alsnog wordt deze gelijke 

inbreng niet optimaal ervaren door participanten.  

Concluderend kan gesteld worden dat het burgerforum in combinatie met een PWE-raadpleging 

positieve effecten lijkt te hebben op inclusiviteit. Er zijn echter nog verbeteringen mogelijk. 

Onderstaand zijn aanbevelingen op basis van dit onderzoek geformuleerd, die als leerpunten 

meegenomen kunnen worden naar volgende participatietrajecten.  

Aanbeveling 1: Vanuit deze cases is gebleken dat de combinatie van een burgerforum en 

een PWE-raadpleging positief wordt ervaren. Het levert meer informatie op voor de 

burgerforumleden, waardoor zij niet enkel vanuit hun eigen belang spreken, maar advies 

kunnen geven vanuit een breder perspectief. Deze informatie kan worden gebruikt door 

organisatoren voor andere participatieprocessen.  



3 
 

Aanbeveling 2: De benadering  van deelnemers voor de PWE-raadpleging heeft goed 

gewerkt, aangezien er een hoge respons is gekomen. Deze manier van benaderen kan als 

leerpunt worden meegenomen voor vervolgtrajecten.  

Aanbeveling 3: Het is in een volgend participatietraject belangrijk voor organisatoren van 

deze trajecten om extra acties te verrichten om laagopgeleiden en jongeren te betrekken. 

Deze groepen zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd in beide cases.  

Aanbeveling 4: Bij de informatievoorziening moet worden opgepast dat 

burgerforumleden begrijpen dat zij niet volledige kennis hoeven te hebben. Zij brengen 

immers het inwonersperspectief in. De informatievoorziening moet beter op de 

behoeftes van de burgerforumleden worden aangepast. 

Aanbeveling 5: Besteed meer aandacht aan gelijke mate van inbreng bij bijeenkomsten 

van het burgerforum. Hiervoor is een passende informatievoorziening van belang. 

Daarnaast ligt hier een belangrijke taak voor een moderator.  
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1. Inleiding 
1.1. Probleemstelling 

Met het Klimaatakkoord streeft het kabinet Rutte III naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten 

opzichte van de uitstoot van CO2 in 1990 (Kabinet Rutte III, 2019). Dit is middels een Europees akkoord 

verhoogd naar 55% (Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 664). Nederland onderzoekt voorstellen om 

de landelijke doelstelling ook naar dit percentage te verhogen (Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 

668). Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen na een lang proces van onderhandeling en overleg, 

waar verschillende sectoren en actoren bij betrokken zijn geweest. Uiteindelijk heeft dit één 

gezamenlijk Klimaatakkoord opgeleverd. Het Klimaatakkoord zelf is echter nog maar de eerste stap.    

Het Klimaatakkoord moet immers nog geïmplementeerd worden. Deze implementatie ligt met name 

bij decentrale overheden. In het Klimaatakkoord is daarom vastgesteld dat Nederland wordt verdeeld 

in dertig energieregio’s ofwel RES-regio’s, die hier invulling aan gaan geven. In een zogeheten 

Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke RES-regio op welke manier de regio een bijdrage levert 

aan het behalen van de doelstellingen, zoals beschreven in het Klimaatakkoord (Kabinet Rutte III, 

2019). Door de regionale implementatie van het Klimaatakkoord, waar diverse lokale overheden bij 

betrokken zijn, ontstaan er vraagstukken rondom het democratische proces. Nederland heeft immers 

geen regionale volksvertegenwoordiging, die tussen de provincie en gemeenten fungeert, dus diverse 

overheden moeten samenwerken op regionaal niveau. Zij moeten samenwerken op het gebied van 

besluitvormingsprocessen, maar ook op het gebied van participatie. 

In het Klimaatakkoord wordt besproken dat bij het nemen van maatregelen de betrokkenheid van 

burgers van belang is voor het creëren van draagvlak. Boogers (2019, p.10) zegt het volgende over de 

invloed van burgers door de betrokkenheid van diverse politieke niveaus bij de RES: “individuele 

burgers lijken weinig directe invloed uit te kunnen oefenen op besluitvormingsprocessen in het 

meervoudige bestuur”. Deze uitspraak lijkt ook van toepassing op de RES. Het besluitvormingsproces 

verloopt via regio’s, waardoor het meervoudige bestuur bestaat uit gemeenten, provincies en 

waterschappen. Deze ‘bestuurlijke spaghetti’ aan overheidsniveaus maakt het nog lastiger voor 

burgers om invloed uit te oefenen en mee te praten. In de overgang naar een participatieve 

samenleving wordt dit echter steeds belangrijker gevonden (Wijdeven, Van de Graaf & Hendriks, 

2013). Op welk niveau kan een burger aankloppen met zijn zorgen rondom het plaatsen van een 

windmolen bij hem in de buurt? Op welke manier kan een burger meepraten over de besluiten die 

genomen gaan worden? Op welke manier wordt er verzekerd dat de uitspraken van een burger 

daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming in de RES-regio? 

Vanuit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, 

griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters is het programma Democratie in Actie 

(DiA) opgesteld. Dit programma houdt zich bezig met de versterking en vernieuwing van de lokale 

democratie. Hierbij houden zij zich ook bezig met het democratische verloop van de energietransitie. 

Het programma biedt kennis, expertise en instrumenten die volksvertegenwoordigers ondersteunen 

in hun rol binnen het democratische proces van de energietransitie. Bovendien ondersteunt het 

programma overheden om hun participatieproces vorm te geven. Producten worden vaak in 

samenwerking of overleg met andere partijen, zoals het Nationaal Programma RES, opgesteld. Eén van 

de zeven aandachtsgebieden van DiA betreft ‘beter betrokken inwoners’ (DiA, 2020A, p.3). Hiermee 

wordt getoond hoe belangrijk het betrekken van inwoners in de lokale democratie wordt geacht, zo 

ook bij het opstellen van de RES.  
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Op het moment dat er burgerparticipatie plaatsvindt, is het van belang dat deze ook kwalitatief in orde 

is. Op die manier kan immers worden gewaarborgd dat ook de wensen en belangen van minderheden 

worden meegenomen in de besluitvorming (Peters & Van Stipdonk, 2016, p.36). Volgens Peters en Van 

Stipdonk (2016, p.36) is het immers een belangrijke democratische vereiste om de minderheid te 

beschermen tegen de ‘tirannie van de meerderheid’. Een democratie impliceert immers dat burgers in 

gelijke mate kunnen participeren en dat de genomen besluiten overeen moeten komen met de 

meningen van de vertegenwoordigde groep. Ook Smith (2009, p.24) stelt dat ‘inclusiveness is clearly a 

significant good of democratic institutions’. Migchelbrink en Van de Walle (2020, p.3) zeggen zelfs dat 

besluitvorming enkel legitiem is op het moment dat de besluiten afgeleid zijn van participatie en 

voorkeuren van alle burgers uit een bepaalde gemeenschap.  

Eén van de factoren die dus iets zeggen over de kwaliteit van burgerparticipatie is de mate van 

inclusiviteit in het participatieproces (Leyenaar, 2009, p.10). Zoals in het Klimaatakkoord wordt 

genoemd is meedenken immers een voorwaarde om vervolgens ook mee te doen (Kabinet Rutte III, 

2019, p.216). Vanuit deze opvatting zou de participerende groep burgers ook inclusief moeten zijn. 

Anders zou er een vorm van uitsluiting plaatsvinden in zowel de beleidsvormende fase als de 

uitvoerende fase (Michels & Binnema, 2016, p.21). Inclusiviteit laat immers zien wie er ook niet 

betrokken wordt en daarmee niet kan meepraten (Shortall, 2008). Ook politici (onder wie Agnes 

Mulder van CDA) vinden het maatschappelijk draagvlak en bewonersparticipatie cruciaal voor het 

slagen van het Klimaatakkoord. In oktober 2020 is daarom een motie ingediend over burgerpanels, 

waarin gevraagd werd om een overzicht op te stellen waarin de mogelijkheden hiervan worden 

gepresenteerd (Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 578). Dit heeft geresulteerd in een rapport van 

de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021) over het gebruik van burgerfora 

binnen het klimaatbeleid. Representativiteit en inclusiviteit is volgens Michels, Jacobs en Hendriks 

cruciaal voor het opzetten van een succesvol burgerforum (Hendriks, Jacobs & Michels, 2021) 

De vraag rijst hoe deze inclusieve burgerparticipatie ook binnen de RES vorm kan krijgen. Hoe kan 

ervoor gezorgd worden dat aan deze voorwaarde wordt voldaan bij participatie binnen een complex 

besluitvormingsproces zoals bij de RES? Dit houdt in dat er een diverse groep betrokken is bij de 

participatie en niet enkel de zogeheten participatie-elite. Hieruit vloeit de volgende onderzoeksvraag 

voort: 

“Op welke manier kan inclusieve burgerparticipatie vorm krijgen bij het opstellen van de 

Regionale Energiestrategie?” 

Deze hoofdvraag zal ik beantwoorden aan de hand van onderstaande deelvragen.  

Contextueel 

1. Wat houdt de RES in? 

2. Hoe verloopt het besluitvormingsproces rondom de RES? 

3. Op welke manier wordt aandacht besteed aan burgerparticipatie binnen de RES? 

Theoretisch 

4. Wat is burgerparticipatie en waarom is burgerparticipatie belangrijk? 

5. Welke rol speelt burgerparticipatie binnen besluitvormingsprocessen?  

6. Wat houdt inclusieve participatie in en waarom is het belangrijk? 

7. Wat is het verband tussen inclusiviteit, participatie en besluitvorming? 

Empirisch 
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8. Hoe wordt inclusiviteit bij het participatieproces rondom de RES van Foodvalley en Súdwest-

Fryslân vormgegeven? 

9. Hoe inclusief is het participatieproces rondom de RES van Foodvalley en Súdwest-Fryslân? 

Allereerst zal ik in het contexthoofdstuk ingaan op deelvraag 1 t/m 3. Deze verduidelijken de situatie 

waarin het onderzoek plaatsvindt: de RES zelf, het besluitvormingsproces rondom de RES en de 

burgerparticipatie binnen de RES. Vanuit de theorie kan er ook gekeken worden naar 

burgerparticipatie waarom dit van belang is en hoe dit een rol speelt binnen besluitvormingsprocessen 

(deelvraag 4 en 5). Deelvraag 6 richt zich op het concept inclusieve participatie: wat houdt dit in en 

wat is het belang hiervan? Bij deelvraag 7 wordt er ingegaan op de verbanden tussen de diverse 

theoretische concepten. In het empirische gedeelte van dit onderzoek zal ik ingaan op deelvraag 8 en 

9. Hierbij worden de deelvragen beantwoord door onderzoek te doen naar het participatieproces in 

twee cases: regio Foodvalley en gemeente Súdwest-Fryslân. In beide cases wordt er gebruik gemaakt 

van de participatievormen ‘burgerforum’ en ‘Participatieve Waarde Evaluatie’ (PWE-raadpleging). 

Binnen deze cases wordt er gekeken naar hoe zij inclusiviteit vormgeven en hoe inclusief het 

participatieproces is. 

1.2. Relevantie 
1.2.1. Maatschappelijke relevantie 

Het besluitvormingsproces rondom de RES is complex en zorgt voor verwarring bij 

volksvertegenwoordigers en burgers door de betrokkenheid van verschillende overheidsniveaus 

(Boogers, 2019). Om die reden wordt er al veel aan gedaan om volksvertegenwoordigers zo goed 

mogelijk te ondersteunen. Hiermee worden handvaten aan hen aangeboden. Er zijn verschillende 

platforms waarop ondersteuning wordt aangeboden: Nationaal Programma RES, 

energieparticipatie.nl, Democratie in Actie. Bij deze ondersteuning wordt er tevens aandacht besteed 

aan de manier waarop burgers in het besluitvormingsproces betrokken kunnen worden. Dit onderzoek 

kan een bijdrage leveren aan de ondersteuning die wordt geboden vanuit deze verschillende 

platforms.  

Bovendien wordt in beide cases een burgerforum en een PWE-raadpleging ingezet tijdens het 

participatieproces. De interesse in het burgerforum als participatievorm neemt toe. Zo is er onlangs 

naar aanleiding van een motie van Agnes Mulder een onderzoek gestart over de inzet van een 

nationaal burgerforum op het gebied van de energietransitie. De adviescommissie 

Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021) heeft hier onlangs het rapport van gepresenteerd, 

waarin een positief advies wordt gegeven over een dergelijk burgerforum. Ook op lokaal niveau lijkt 

het burgerforum in trek te zijn. Op het gebied van de RES zijn Súdwest-Fryslân en Foodvalley de eerste 

overheden die gebruik hebben gemaakt van het burgerforum. Er is veel belangstelling voor deze cases 

(DiA, 2020B; Observatie 1; Energieparticipatie, 2021; Participatiecoalitie, 2021; NPRES, 2021). Een 

onderzoek naar deze cases geeft dus interessante inzichten voor andere participatietrajecten.  

Daarnaast zien we een opkomende discussie in de maatschappij rondom inclusie. Burgerparticipatie is 

door de jaren heen gegroeid in omvang, wat inhoudt dat dit vaker wordt ingezet door overheden, 

doordat er meer focus is ontstaan op de inbreng van burgers in het besluitvormingsproces (Wijdeven, 

et al., 2013). Er ontstaat echter kritiek dat dezelfde burgers op veel verschillende plekken meepraten, 

waardoor zij te veel macht in handen zouden krijgen ten opzichte van ondervertegenwoordigde 

burgers, de zogenaamde tirannie van de meerderheid (Peters en Van Stipdonk, 2016, p.36). Daarom is 

het ook van belang dat burgerparticipatie ook inclusief is. Dit onderzoek zal zich daarom focussen op 

inclusieve burgerparticipatie binnen de RES, waardoor deze dialogen worden samengevoegd. Tevens 
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geeft het inzichten aan RES-regio’s hoe zij deze inclusieve burgerparticipatie kunnen vormgeven. Het 

betreft hierbij geen evaluatie achteraf, maar een onderzoek tijdens het opstellen van de RES 1.0.  

1.2.2. Wetenschappelijke relevantie 
Dit onderzoek draagt ook bij aan het wetenschappelijke debat, waarin wordt besproken wat wel of 

niet werkt wat betreft inclusiviteit binnen burgerparticipatie. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan 

naar manieren waarop burgers kunnen worden betrokken middels participatieprocessen is er in de 

wetenschappelijke literatuur geen eenduidig antwoord op de manier waarop participatieprocessen 

moeten worden ingestoken (o.a. Leyenaar, 2009; Michels & Binnema, 2016; Peters & Van Stipdonk, 

2016; Dreijerink, Kruize en Van Kamp, 2008; Passchier & Schalk, 2016). Dit onderzoek zal een bijdrage 

leveren aan deze dialoog. 

Zo biedt dit onderzoek inzichten in zowel de motieven van deelnemers om te participeren als de 

belemmeringen die deelnemers ervaren. Wat betreft de motieven toetst en vult dit de eerdere 

bevindingen van Passchier en Schalk (2016) en Dzur en Hendriks (2018) aan. Tegelijkertijd geeft het 

nieuwe inzichten op het gebied van belemmeringen om deel te nemen aan een participatieproces, 

waar eerder onderzoek naar is gedaan door McBride (2007) en Michels, Jacobs en Hendriks (2021). 

Ook de werving en selectie voor burgerparticipatie wordt in dit onderzoek verder uitgediept, wat een 

toevoeging is op onderzoek van Michels en Binnema (2016) en Smith (2009).  

Tegelijkertijd biedt dit onderzoek wetenschappelijke inzichten rondom het burgerforum. Het 

burgerforum is in opkomst wat betreft populariteit, zoals eerder in de inleiding benoemt. Door deze 

maatschappelijke interesse bestaat er ook wetenschappelijke aandacht voor deze participatievorm. Zo 

is er door de motie van Agnes Mulder (Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 578) onderzoek gedaan 

naar burgerfora binnen het klimaatbeleid (Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 

2021). Hieruit is gebleken dat de onderzoekscommissie positief staat tegenover een dergelijk 

burgerforum. Ook is er een essaybundel uitgebracht, waarin Hendriks, Jacobs en Michels (2021) een 

verkennende analyse doen op nationale burgerfora en onder welke voorwaarden deze kunnen worden 

ingericht. Hierin wordt genoemd dat representativiteit en inclusiviteit belangrijke voorwaarden zijn 

(Hendriks, Jacobs & Michels, 2021). Ook de voorwaarden die Leyenaar (2009) noemt als essentieel 

voor het functioneren van een burgerforum worden getoetst. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren 

aan de bevindingen rondom burgerfora. Dit onderzoek voegt hieraan toe dat er vanuit het regionale 

en lokale niveau burgerfora onderzocht worden. Bovendien heeft dit onderzoek een specifieke focus 

op de cruciale representativiteit en inclusiviteit. Op die manier draagt dit onderzoek bij aan één van de 

belangrijke voorwaarden om een burgerforum te doen slagen.  

1.3. Leeswijzer 
Allereerst zal de context waarin het onderzoek zich afspeelt worden toegelicht in hoofdstuk 2. Wat 

houdt de RES in? Hoe zit het besluitvormingsproces rondom de RES in elkaar? Welke rol wordt 

toebedeeld aan de burger in dit besluitvormingsproces? In hoofdstuk 3 worden theoretische kaders 

opgesteld, waarmee dit onderzoek is aangevlogen. Hierbij zal ik eerst ingaan op burgerparticipatie in 

zijn algemeenheid. Wat is burgerparticipatie? Welke vormen bestaan er? En wat is het belang ervan? 

Hierbij wordt tevens besproken welke rol burgerparticipatie speelt binnen besluitvormingsprocessen 

en wat motivators of belemmeringen zijn voor burgers om te participeren. Daarna wordt er ingegaan 

op het concept van inclusieve burgerparticipatie. Hierbij wordt inclusiviteit gedefinieerd aan de hand 

van 3 aspecten: toegankelijkheid, representatie en gelijke inbreng. Deze aspecten worden apart van 

elkaar besproken. In hoofdstuk 4 zal ik de methoden van dit onderzoek behandelen. Hierin wordt 

toegelicht op welke manier dit onderzoek is aangevlogen, welke cases zijn gebruikt en op welke data 

is verzameld en geanalyseerd. Tevens zal ik bespreken op welke manier er rekening is gehouden met 
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kwaliteitscriteria voor onderzoek doen. In hoofdstuk 5 zal ik mijn bevindingen bespreken die uit de 

empirie zijn gekomen. In dit hoofdstuk worden de 3 aspecten van inclusiviteit ‘toegankelijkheid’, 

‘representatie’ en ‘gelijke inbreng’ uitgebreid besproken aan de hand van interviews, 

documentenanalyses en observaties. Tevens wordt hier aandacht besteed aan bevindingen die zijn 

opgedaan, die niet direct aansluiten op het concept inclusiviteit en daarmee geen antwoord vormen 

op de onderzoeksvraag. In hoofdstuk 6 worden de bevindingen naast de theoretische kaders gelegd 

om deze te vergelijken. Op basis hiervan worden conclusies getrokken en aanbevelingen 

geformuleerd.   
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2. Context 
In dit hoofdstuk zal ik de contextuele deelvragen bespreken. Allereerst wordt uitgelegd wat de 

Regionale Energiestrategie (RES) inhoudt. Daarna zal dieper worden ingegaan op het 

besluitvormingsproces rondom de RES. Als laatste zal ook worden toegelicht wat de bedoelde rol van 

de burger in dit besluitvormingsproces is. Er wordt immers een prominente rol weggelegd voor 

participatieprocessen.  

2.1. De Regionale Energiestrategie (RES) 
Op 28 juni 2019 is het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd, waarna de uitvoering van dit akkoord 

is gestart. Hierin streeft het kabinet Rutte III naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten 

opzichte van de uitstoot van CO2 in 1990 (Kabinet Rutte III, 2019, p.4). Het centrale doel van dit 

akkoord is ‘het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen’ (Kabinet Rutte III, 2019, p.4).  

Hierdoor komen alle Nederlandse burgers in aanraking met de genomen maatregelen. Daarom wordt 

gesteld dat deze transitie allereerst een maatschappelijke transitie betreft (Kabinet Rutte III, 2019, 

p.4). 

In Regionale Energiestrategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk 

gebracht. Deze RES’en worden vormgegeven in 30 regio’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord in de 

RES is dus opgezet vanuit een gedecentraliseerde en lokale werkwijze (Scholten & Penninx, 2016).   

De RES heeft volgens het Klimaatakkoord een meervoudige functie (Kabinet Rutte III, 2019, p.222). 

Allereerst vult de RES in welke energiedoelstellingen behaald zullen worden en op welke termijn. Ten 

tweede zorgt de RES ervoor dat de ruimtelijke inpassing rondom de energietransitie met 

maatschappelijke betrokkenheid wordt georganiseerd. Ten derde speelt de RES een rol in het opzetten 

van langdurige samenwerking tussen regionale partijen.   

Veel regio’s zijn al langere tijd bezig met het behalen van klimaatdoelstellingen. Vanuit het 

Klimaatakkoord wordt veel ruimte geboden aan regio’s om zelf invulling te geven aan hun regionale 

strategie (Kabinet Rutte III, 2019, p.222). De reden hiervoor is dat elke regio andere opgaven en 

potenties heeft. Hier staat tegenover dat alle regio’s rekening houden met de gezamenlijk kaders en 

afspraken vanuit het Klimaatakkoord (Kabinet Rutte III, 2019, p.222).  

Als belangrijk onderdeel in de ondersteuning aan de regio’s wordt het Nationaal Programma RES 

genoemd (Kabinet Rutte III, 2019, p.222). Dit programma vormt de schakel tussen het Klimaatakkoord 

en de regio, waarbij het programma de regio’s faciliteert en ondersteunt in het bieden van een kader 

voor de opgave, het construeren van vergelijkbare en optelbare RES’en, het stapsgewijs 

doorontwikkelen van een gemeenschappelijk te gebruiken data- en informatiebasis en biedt de regio’s 

een platform om onderling kennis te delen en elkaar uit te dagen tot het maken van betere plannen 

(Kabinet Rutte III, 2019, p.222). 

2.2. Het besluitvormingsproces rondom de RES 
Door de uitvoering in regio’s vindt er bij de RES een complex besluitvormingsproces plaats. In de RES-

regio’s zijn gemeenten, provincies en waterschappen betrokken. In deze regio’s worden structuren 

opgezet, waarin deze decentrale overheden samen met verschillende stakeholders gezamenlijk de RES 

opstellen. Deze stakeholders zijn bijvoorbeeld netbeheerders, organisaties uit het bedrijfsleven of 

maatschappelijke organisaties. De provincies en gemeenten houden zich hierbij ook bezig met de 

verankering van de RES in het omgevingsbeleid (Kabinet Rutte III, 2019, p.223). 

Het RES-proces zelf wordt in de meeste regio’s vastgelegd in een bestuurlijke startnotitie of een 

gelijksoortig document (Kabinet Rutte III, 2019, p.223). Hierin wordt in ieder geval de doelstelling, 
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planning, organisatie en wijze van democratische en ruimtelijke borging vastgelegd (Kabinet Rutte III, 

2019, p.223). Daarnaast wordt aangeraden om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin 

afspraken worden vastgelegd hoe wordt samengewerkt binnen de RES-stuurgroep (Kabinet Rutte III, 

2019, p.223).  

De inhoud van de RES wordt in het Klimaatakkoord als volgt omschreven: “In de RES is het regionale 

aanbod voor de periode tot 2030 uitgewerkt ten aanzien van elektriciteit, gas en warmte, met daarbij 

de concrete zoekgebieden die geschikt zijn voor de opwek van zon, wind, (duurzame) warmte en 

duurzame gassen” (Kabinet Rutte III, 2019, p.224). Bij het opstellen van de RES wordt rekening 

gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak. Elke regio moet op 1 oktober 

2020 een concept-RES en op 1 juli 2021 een RES 1.0 inleveren (Van ’t Wout, 2021). Door de minister 

wordt echter erkend dat het proces door deze deadline onder druk staat. Eerder zijn deze deadlines al 

verruimd vanwege signalen dat een gedragen RES opstellen lastig was doordat er niet fysiek kon 

worden samengekomen door de coronacrisis. De deadline op 1 juli 2021 wordt niet nog eens 

verplaatst, zodat de langetermijnplanning gehaald kan worden. Hierbij benadrukt minister Van ’t Wout 

(2021) dat de RES 1.0 geen eindpunt is, waardoor bijvoorbeeld participatieprocessen ook nog kunnen 

door lopen.  

De regio’s zorgen ervoor dat de concept-RES minimaal is geaccordeerd door de Gedeputeerde Staten, 

het college van B&W, het Waterschapsbestuur en ter kennisgeving is voorgelegd aan raden, staten en 

algemene vergadering van de waterschappen (Kabinet Rutte III, 2019, p.225). De conceptversies van 

de RES worden door het Planbureau voor de Leefomgeving gecontroleerd of deze gezamenlijk voldoen 

aan de nationale klimaatdoelstellingen. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben de regio’s tot aan 

de RES 1.0 de tijd om dit toch te bewerkstelligen (Kabinet Rutte III, 2019, p.225). De RES 1.0 heeft 

vervolgens instemming van de colleges van Gedeputeerde Staten, en Burgemeester en Wethouders, 

de Dagelijks Besturen van de waterschappen, de gemeenteraden, provinciale staten en de algemene 

vergaderingen van de waterschappen (Kabinet Rutte III, 2019, p.224).  

2.3. Burgerparticipatie binnen de RES 
Het Klimaatakkoord (Kabinet Rutte III, 2019, p.226) benoemt daarnaast dat de RES niet alleen een 

strategie is, maar het is ook ‘een manier van samenwerken en een proces om te komen tot gedragen 

plannen waarmee de nationale doelstelling gehaald wordt’. In het vorige onderdeel is er al gesproken 

over hoe verschillende partijen betrokken worden in het besluitvormingsproces. Om tot gedragen 

plannen te komen is de betrokkenheid van diverse groepen essentieel. Om die reden wordt participatie 

van belangengroepen, bedrijven en bewoners in het RES-proces belangrijk geacht (Kabinet Rutte III, 

2019, p.226). Door partijen aan de voorkant te betrekken is het de bedoeling dat het draagvlak 

vergroot zal worden. Tegelijkertijd zal hiermee ook de uitvoering versneld worden en kunnen de 

plannen zorgvuldiger worden ingepast (Kabinet Rutte III, 2019, p.226).  

In het Klimaatakkoord zijn door overheden, projectontwikkelaars, de energiecoöperaties en andere 

partijen afspraken gemaakt over hoe participatie zal verlopen. Hiervoor zijn twee vormen van 

participatie te onderscheiden. Het betreft zowel procesparticipatie (de omgeving laten meedoen in de 

besluitvormingsprocedures) als financiële participatie (de lokale bevolking laten investeren in en/of 

voordeel laten ervaren van de opbrengsten van een project) (NPRES, 2020). Procesparticipatie begint 

dus niet pas bij de start van een project, maar vindt ook bij het opstellen van de RES’en plaats (NPRES, 

2020). De gedachte bij financiële participatie is dat ‘lokaal eigenaarschap zorgt voor versterking van 

draagvlak en een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten voor de omgeving’ (NPRES, 2020, p.2). 

Afspraken over financiële participatie van de omgeving in het energieproject komen vaak voort uit de 

procesparticipatie (NPRES, 2020). Daarnaast maken de betrokken partijen afspraken over participatie 
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in het algemeen. In de RES kan een RES-regio participatie uitgangspunten vastleggen, die overheden 

vervolgens kunnen vertalen naar hun eigen beleidskaders en het ruimtelijke beleid (NPRES, 2020).  

In dit onderzoek zal gefocust worden op procesparticipatie, aangezien dit onderzoek plaatsvindt in de 

periode tussen de concept-RES en de RES 1.0, waardoor deze vorm van participatie het meest aan bod 

is gekomen. De financiële participatie zal met name plaatsvinden op het moment dat er concrete 

plannen worden opgesteld voor duurzame energieopwekking.  
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3. Theoretische inzichten rondom inclusieve 
burgerparticipatie 

In het vorige hoofdstuk is besproken op welke manier burgerparticipatie binnen de RES een rol speelt 

bij het besluitvormingsproces. In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op burgerparticipatie. Wat houdt 

burgerparticipatie in en wat is het belang hiervan? Daarnaast wordt er besproken welke 

burgerparticipatie kan spelen bij besluitvormingsprocessen. Bovendien zal ik ingaan op het concept 

inclusiviteit bij burgerparticipatie, wat wordt uitgewerkt aan de hand van 3 aspecten: toegankelijkheid, 

representatie en gelijke inbreng. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur zal er op die manier 

antwoord worden gegeven op de theoretische deelvragen, waarmee er een kader wordt gebouwd om 

het empirisch onderzoek in te gaan.  

3.1. Betekenis en functie van burgerparticipatie  
Burgerparticipatie wordt volgens Peters en Van Stipdonk (2016, p.36) vaak gebruikt als ‘aanduiding 

voor de actieve deelname van burgers aan publieke besluitvorming’. Volgens Jager-Vreugdenhil (2011, 

p.9) gaat het bij burgerparticipatie om de deelname aan voorbereiding, totstandkoming of uitvoering 

van overheidsbeleid, waarbij er een mogelijkheid bestaat om via politieke of ambtelijke structuren 

invloed uit te oefenen. Van Houwelingen, Boele en Dekker (2014, p.20) bespreken diverse definities 

van burgerparticipatie, waarbij telkens naar voren komt dat burgerparticipatie een aanvulling zou 

moeten zijn op de representatieve democratie. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de definitie die 

wordt genoemd door de Raad voor het Openbaar Bestuur: “Burgerparticipatie heeft een aanvullende 

werking op de representatieve democratie en betreft de actieve deelname van (groepen) burgers aan 

de verschillende fasen van het beleidsproces. Deze participatie heeft een proactief karakter en betreft 

een door burgers en politiek gelegitimeerd proces, dat een bepaalde procedure kent” (Rob, 2004, 

p.11). In dit onderzoek gaat het dus om processen van burgerparticipatie, waarbij burgers invloed 

hebben op publieke besluitvorming, die dient als aanvulling op de representatieve democratie. Tevens 

bestaan er vormen van burgerparticipatie waarbij er wordt gefocust op het eigen initiatief van de 

burger, ook wel de derde generatie burgerparticipatie genoemd (Van Houwelingen et al., 2014, p.20; 

Wijdeven et al., 2013). Deze vorm van burgerparticipatie komt in dit onderzoek niet aan bod, aangezien 

dit in de aanloop van het vaststellen van de RES minder voorkomt als vorm van procesparticipatie.  

Peters en Van Stipdonk (2016, p.35) beargumenteren dat het goed is om ruimte te bieden aan 

participatieve vormen van besluitvorming binnen de democratie om op die manier argumenten uit te 

kunnen wisselen voordat er een beslissing wordt genomen. Batory en Svensson (2019) zeggen 

bovendien dat participatieve vormen van democratie vaak normatief wenselijk worden geacht, omdat 

de legitimiteit en de democratische kwaliteit hiermee verhoogd worden. Edelenbos en Van Meerkerk 

(2016, p.4) stellen ook dat het bijdraagt aan de legitimiteit van besluitvorming, implementatie en de 

dienstverlening. Overheden moeten experimenteren met hun nieuwe rol in een veranderende 

samenleving, aangezien burgers zich minder vertegenwoordigd voelen via de representatieve 

democratie. Daarom zijn er democratische vernieuwingen nodig. Deze zijn bedoeld om burgers te 

verbinden met publieke instituties door middel van participatieprocessen (Dzur & Hendriks, 2018; 

Passchier & Schalk, 2016, p.67). Passchier en Schalk (2016, p.67) en Edelenbos en Van Meerkerk (2016, 

p.5) merken op dat burgerparticipatie mogelijk wederzijds begrip bevordert, vertrouwensbanden 

kweekt tussen burgers onderling en met instituties en beleidsmakers en kan leiden tot ander politiek 

denken en handelen. Door burgerparticipatie kan de kloof tussen burger en het bestuur dus worden 

verkleind. Door de directere invloed op besluitvorming wordt burgerparticipatie daarom gezien als een 

toevoeging op de representatieve democratie (Edelenbos & Van Meerkerk, p.5; Rob, 2004, p.11). 

Volgens Van Houwelingen et al. (2014, p.24) wordt er bovendien vaak gepleit voor burgerparticipatie, 
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omdat participatie rede en morele ontwikkeling zou stimuleren bij burgers. Van Houwelingen et al. 

(2014, p.24) vult hierop aan dat burgers zich niet alleen met elkaar gaan identificeren, maar ook een 

gemeenschappelijke opvatting ontwikkelen over een vraagstuk van algemeen belang.  

Burgerparticipatie kan dus verschillende functies hebben. Michels en Binnema (2016, p.20) beschrijven 

meerdere functies, waaronder dat participatie burgers zeggenschap geeft in de besluitvorming en 

daarmee invloed op het besluitvormingsproces. Door het meer betrekken van burgers ontstaan er 

tevens perspectieven die dichterbij de burger staan (Fung, 2015). Dit draagt tevens bij aan een andere 

functie: een bijdrage aan een grotere legitimiteit van beslissingen (Edelenbos & Van Meerkerk, 2016, 

p.5).  

Boogers (2019) stelt dat er binnen de polderdemocratie ongelijke macht rondom belangen ontstaan 

binnen de energietransitie. Dit zorgt ervoor dat de legitimiteit verzwakt. Daarom moeten belangen 

gelijke invloed hebben. Alex Brenninkmeijer, voorzitter van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid 

bij klimaatbeleid (2021) benoemt dat er veel burgers zijn die willen meedenken en meedoen: “Daarom 

moet er gedacht worden over hoe we die kracht in de samenleving kunnen herkennen, erkennen en 

benutten, zo ook bij besluiten binnen het klimaatbeleid.” Volgens hem gaat het niet per se om het 

creëren van draagvlak, maar ook over de verhouding tussen de overheid en de burger.  

In deze scriptie is de veronderstelling dat burgerparticipatie een toevoeging behoort te zijn op de 

representatieve democratie. Op die manier kan burgerparticipatie bijdragen aan het verhogen van de 

legitimiteit en kwaliteit van democratische besluiten. Bovendien heeft het positief effect op het 

verkleinen van de kloof tussen de overheid en de burger en daarmee op de (vertrouwens)band tussen 

de overheid en de burger. Daarnaast helpt burgerparticipatie bij het creëren van verbinding tussen 

burgers onderling.    

3.2. Vormen van burgerparticipatie 
Burgers kunnen betrokken zijn bij publieke besluitvorming op diverse manieren. Zo bespreken Van der 

Meer en Dekker (2011) diverse vormen van politieke participatie, zoals het stemmen bij verkiezingen, 

het lid zijn bij een politieke partij of het ondertekenen van een petitie. In dit onderzoek gaat het echter 

specifiek om burgerparticipatie, waarbij de overheid initieert om de burger te betrekken bij 

(onderdelen) van het publieke besluitvormingsproces. Er zijn veel verschillende manieren waarop de 

burger betrokken kan worden door de overheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

inspraakavonden of enquêtes. Edelenbos, Van Meerkerk en Schenk (2018, p.53) merken op hoe deze 

manieren hoofdzakelijk gefocust zijn op de eerder genoemde functies. Door het inzetten van 

burgerparticipatie zou de legitimiteit, het draagvlak en de kwaliteit van de besluitvorming binnen de 

RES dus verbeterd kunnen worden. Zoals in het contexthoofdstuk wordt beschreven, wordt 

participatie vanuit het Klimaatakkoord verplicht gesteld om op die manier het draagvlak te vergroten 

(Kabinet Rutte III, 2019). Veel participatievormen vinden voornamelijk plaats via lokale overheden, 

aangezien hier vraagstukken spelen die dichtbij de directe leefwereld en omgeving van mensen gaan 

(Peters & Van Stipdonk, 2016, p.37). Onderstaand wordt het burgerforum als participatievorm 

toegelicht.  

3.2.1. Burgerforum 
Het burgerforum als vorm van participatie zal uitgebreider worden toegelicht, aangezien in dit 

onderzoek cases worden behandeld die gebruik maken van een burgerforum. Bij deze vorm van 

participatie kunnen burgers een mening vormen over een bepaald beleidsonderwerp. In verschillende 

bijeenkomsten komt het burgerforum bijeen om hierover te praten. Zij worden hierbij voorzien van 

zowel schriftelijke als mondelinge informatie van experts of belanghebbenden. Uiteindelijk zal er een 

advies van het burgerforum uit dit proces rollen (Leyenaar, 2009, p.6). Vaak worden de burgers die 
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hieraan meedoen benaderd door middel van een willekeurige steekproeftrekking (Leyenaar, 2009, 

p.6). Uit onderzoek van Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021, p.43) is 

geconcludeerd dat ‘het burgerforum de potentie heeft om burgers beter te betrekken bij het 

vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland en kan het een waardevolle bijdrage zijn aan 

onze democratie’. Van der Kolk en Brinkman (2008B) plaatsen hier de kanttekening bij dat een 

burgerforum enkel zin heeft op het moment dat het advies serieus genomen wordt vanwege de manier 

waarop het advies tot stand is gekomen.  

Michels (2021) noemt drie belangrijke kenmerken van een burgerforum. Ten eerste hoort een 

burgerforum een afspiegeling van de populatie te zijn. Ten tweede wordt de nadruk gelegd op het 

proces, wat ervoor moet zorgen dat er een ideale omgeving ontstaat voor deliberatie. Deelnemers van 

een burgerforum moeten immers gelijke aan elkaar staan om argumenten in te brengen. Tegelijkertijd 

behoort er ook geen externe druk te zijn om bepaalde argumenten in te brengen. Ten derde moeten 

de deelnemende burgers actief mee kunnen denken over het vraagstuk en daarover een 

weloverwogen advies te geven. 

Het gebruik van een burgerforum kan verschillende voordelen opleveren. Zo noemt Leyenaar (2009) 

dat er een toenemend interesse- en informatieniveau, sterker gevoel van politiek zelfvertrouwen en 

een grotere bereidheid om een besluit te aanvaarden ontstaat. Zo is gebleken dat de politieke 

interesse en betrokkenheid significant stijgt (Leyenaar, 2009). In het proces komt er bovendien meer 

informatie naar voren en ontstaan er discussies die meer op het publieke dan op het eigen belang 

gericht zijn. Burgerfora kunnen op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden georganiseerd. 

Volgens de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021) zou het burgerforum een 

geschikte manier zijn om met inwoners te komen tot oplossingen voor het klimaatprobleem. Dit kan 

er toe leiden dat burgers zich meer eigenaar voelen, ondanks dat belangen onverenigbaar kunnen 

lijken (Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 2021). 

Echter, het burgerforum heeft ook nadelen. Leyenaar (2009) noemt dat de welbespraaktheid niet op 

een gelijke manier verdeeld zal zijn over de deelnemers. Ook Smets en Vlind (2017) bespreken het feit 

dat de een verbaal minder communicatief vaardig is dan de ander. Hierdoor kan het zijn dat 

argumenten van de ene deelnemer zwaarder meewegen in het proces dan van een andere deelnemer, 

omdat de ene deelnemer zijn mening beter naar voren kan brengen dan de ander. Bovendien hebben 

niet alle deelnemers dezelfde middelen om hun standpunten uiteen te zetten. Dit kan bijvoorbeeld te 

maken hebben met de tijd die zij tijdens een overleg krijgen om hun standpunt toe te lichten.  

Een  burgerforum moet daarom op een juiste wijze worden georganiseerd. Dit kan gedaan worden 

door aan diverse randvoorwaarden te voldoen. Over de vraagstelling bij een burgerforum moet goed 

nagedacht zijn. Deze moet immers concreet genoeg zijn om een goede discussie over te kunnen 

voeren. Dit blijkt een lastige kwestie te zijn (Leyenaar, 2009). Bovendien moet er een neutrale, 

professionele moderator zijn (Leyenaar, 2009). Het is hierbij van belang dat deze moderator 

onafhankelijk is volgens Smets en Vlind (2017). Een vertegenwoordiger van de systeemwereld zou 

mensen immers uit het groepsproces trekken, wat juist belangrijk is bij een burgerforum. Deze 

moderator kan ervoor zorgen dat alle deelnemers betrokken worden (Smets & Vlind, 2017). 

Representativiteit en inclusiviteit worden gezien als een specifiek aandachtspunt bij burgerfora. Het is 

cruciaal voor een succesvol burgerforum (Hendriks, Jacobs & Michels, 2021). Bij verschillende 

onderzochte burgerfora is echter gebleken dat er een oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden 

en politiek geïnteresseerden ontstaat. Tegelijkertijd bestaat er een ondervertegenwoordiging van 

inwoners met een migratieachtergrond. Door een selectie te maken binnen een gelote groep burgers 

kan deze ongelijkheid worden rechtgezet. Dit zou ertoe kunnen leiden dat burgerforumleden 

daadwerkelijk een afspiegeling kunnen vormen (Leyenaar, 2009).  
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3.3. Rol van burgerparticipatie in besluitvormingsprocessen 
Burgerparticipatie in een besluitvormingsproces kan verschillende rollen aannemen. In onderstaande 

figuur staat de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof (2001) beschreven. Deze laat vijf 

niveaus zien van de mate van burgerparticipatie. Het idee achter de participatieladder (zie figuur 1) is 

dat er onderaan de ladder het minste sprake is van 

participatie. Naarmate er een trede omhoog wordt 

gegaan, stijgt de mate waarin de burger participeert 

en invloed heeft (Edelenbos & Monnikhof, 2001). In 

de ideale staat van de participatieve democratie zou 

het doel moeten zijn om een zo hoog mogelijke trede 

in de participatieladder te bereiken (Van Ast & Boot, 

2003, p. 556). Hoe hoger een participatievorm op de 

ladder komt, hoe participatiever deze vorm is. Op de 

onderste trede wordt de burger enkel geïnformeerd 

door de overheid, maar kan zelf geen inbreng leveren. 

Op de tweede trede raadpleegt de overheid de 

burgers. Dit houdt in dat burgers om hun mening 

wordt gevraagd over een bepaald onderwerp. Op de 

derde trede mogen burgers de overheid ook 

adviseren. Op de vierde trede kunnen burgers 

meedenken bij het opstellen van beleid, waardoor 

coproductie ontstaat. Op de vijfde trede krijgen 

burgers ook het recht om mee te beslissen of geheel zelf te beslissen.  

Hoe hoger op de ladder, hoe participatiever, maar dit hoeft niet per definitie te betekenen dat dit beter 

is. Hiermee wordt bedoeld dat de mogelijkheid moet worden gecreëerd voor betrokkenen om het 

beleidsproces te beïnvloeden. Dit betekent niet dat actoren bij alle gevallen in elke fase van het 

beleidsproces moeten worden betrokken (Van Ast & Boot, 2003, p. 556). De mate van participatie 

verschilt per project en per beleidsfase. Binnen de RES zijn er veel verschillende manieren en vormen 

van participatie, waardoor deze vormen ook op vrijwel elke trede van de participatieladder kunnen 

worden ingedeeld (Energieparticipatie, z.d.). Er zijn participatieprocessen met de burgers die op de 

derde trede ‘adviseren’ lijken te vallen. Burgers krijgen dan geen beslismacht, maar ze krijgen de kans 

om mee te praten over de invulling van de RES. Ook zijn er vormen, waarbij de focus meer ligt op het 

informeren of raadplegen, maar worden zij niet meer betrokken bij de uitvoering.  

Bij burgerparticipatie binnen besluitvormingsprocessen is het tevens belangrijk dat burgers op het 

juiste moment worden betrokken (Dreijerink et al., 2008). Een verkeerd moment van participatie kan 

een van de factoren zijn waardoor een participatietraject faalt. Bij het te vroeg betrekken van burgers 

is het vraagstuk mogelijk nog te abstract en zijn inwoners minder geneigd of in staat om input te 

leveren. Bij het te laat betrekken van inwoners staat een besluit mogelijk al vast, waardoor inwoners 

enkel kunnen meepraten over details. Dit hangt samen met de vorm van participatie die wordt 

gekozen. Zo eist het betrekken van burgers rondom informeren een ander moment dan rondom 

meebeslissen. Door burgerparticipatie op het verkeerde moment in te zetten, wordt het risico gelopen 

dat burgerparticipatie niet meer genoeg invloed heeft op het besluitvormingsproces. Volgens 

Creighton (2005) moet burgerparticipatie plaatsvinden op het moment dat beleidsopties worden 

bestudeerd en bij voorkeur wanneer het probleem gedefinieerd wordt. Burgers moeten dus op die 

momenten van het proces betrokken worden waarop ze politieke besluiten kunnen beïnvloeden 

(Creighton, 2005). Om dit te bereiken zou burgerparticipatie veel meer als een onderdeel van het 

Figuur 1. Participatieladder  

(Edelenbos & Monnikhof, 2001) 
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besluitvormingsproces gezien moeten worden. Smith (2009, p.20) beweert dat burgerparticipatie vaak 

te weinig effect heeft op politieke besluiten. Hij beargumenteert dat de inbreng van burgers genegeerd 

wordt of dat de participatie zelf gemanipuleerd wordt de politieke actoren. Burgers zouden het proces 

niet genoeg kunnen beheersen en er zou te weinig transparantie zijn.  

Wat burgerparticipatie in de beleidsvormingsfase betreft is het mogelijk dat burgers zich liever niet 

voor een te lange tijd willen binden (Pratchett, 1999). Voor bepaalde groepen kosten veel vormen van 

burgerparticipatie immer te veel tijd (Hendriks, Jacobs & Michels, 2021). Uit onderzoek (Lowndes, 

Pratchett & Stoker, 2001) is gebleken dat burgers van mening zijn dat telkens dezelfde mensen de 

inspraak beïnvloeden. Aan de andere kant konden deze burgers de inspanningen van deze 

actievelingen wel waarderen. Aangezien zij zelf een participatieproces lastig vol te houden vinden, 

gaven deze burgers het vertrouwen aan andere burgers die dit wel volhouden. Ook uit onderzoek van 

Block, Dezeure en Van Assche (2010, p.12) blijkt dat bepaalde burgers hun eigen participatie middels 

verkiezingen voldoende vinden.  

Fung (2015) benadrukt bovendien het belang van de insteek van een participatieproces. Er moet 

helder worden vastgesteld wat er van burgers wordt verwacht. Op die manier kan teleurstelling aan 

het einde van het proces voorkomen worden. Bovendien is het belangrijk om de motivatie van de 

burgers te kennen om daar tijdens het proces op aan te kunnen sluiten.  

3.4. Wie participeert wanneer? 
Welke burgers participeren is sterk afhankelijk van het onderwerp (Creighton, 2005). Hoe burgers 

tegen een bepaald onderwerp aan kijken bepaalt de bereidheid om deel te nemen aan een 

participatieproces (Church, Saunders, Wanke, Pong, Spooner & Dorgan, 2002). Over het algemeen 

participeren mensen volgens Lowndes et al. (2001, p.447) enkel als het gaat om onderwerpen ‘die 

ertoe doen’ volgens hen. Dit is sterk afhankelijk van hun eigen ervaringen en prioriteiten. Zo zal iemand 

die het klimaat een belangrijk thema vindt eerder participeren op het moment dat er een proces wordt 

georganiseerd rondom een dergelijk vraagstuk. Enserink en Monnikhof (2003) voegen hieraan toe dat 

burgers voornamelijk participeren vanwege hun eigen belangen in de uitkomsten ervan. Het proces 

moet voor hen betekenis hebben. Tegelijkertijd moeten ze erin geloven dat ze een verschil kunnen 

maken in de oplossing. Bovendien moet het hen hoop, sociale mogelijkheden en plezier geven (Dzur 

& Hendriks, 2018). 

Dzur en Hendriks (2018) stellen dat burgers graag willen bijdragen aan maatschappelijke verandering 

op de lange termijn. Toch roepen processen van verandering vaak weerstand op (De Bruijn et al., 

2002). Het zogenaamde ‘not-in-my-backyard’ (NIMBY) effect is hier een goed voorbeeld van. Dit houdt 

in dat mensen niet standaard tegen een bepaald plan zijn, maar enkel op het moment dat zij er zelf 

nadeel aan ondervinden. Mensen moeten daarnaast ook vaak overtuigd worden dat zij kunnen 

bijdragen aan de oplossing van een probleem (Bryson, 2004). Bij processen van lange duur is deze 

bijdrage niet (meteen) duidelijk. Passchier en Schalk (2016, p.68) voegen hieraan toe dat ook andere 

motivaties een belangrijke rol spelen bij deelname aan een participatieproces. Zo willen burgers 

zichzelf ontwikkelen, zich gewaardeerd voelen of andere mensen ontmoeten. 

Naast persoonlijke drijfveren, wordt participatie bepaald door andere factoren. Dzur en Hendriks 

(2018) benoemen dat burgers zullen participeren op het moment dat de processen toegankelijk, 

informeel, prettig qua sfeer en flexibel zijn. Smith (2009, p.19) bespreekt dat participanten vaak een 

hoger inkomen, welzijn en opleidingsniveau hebben. Daarnaast voelt het voor sommige burgers alsof 

zij de vaardigheden en competenties missen om de juiste afwegingen te maken. 
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Uit onderzoek blijkt dat een bepaalde groep oververtegenwoordigd is in participatieprocessen. Op 

basis van kenmerken zijn participanten bij veel participatievormen niet representatief. Op het gebied 

van politieke voorkeur en persoonlijke kenmerken komen zij niet overeen met de groep die zij zouden 

vertegenwoordigen (Tonkens, Trappenburg, Hurenkamp & Schmidt, 2015, p.47; Oude Vrielink & 

Verhoeven, 2011, p.381). Deze groep wordt ook wel de participatie-elite genoemd en zijn vaak 

hoogopgeleid, autochtoon, ouder, actief betrokken in hun buurt en hebben vertrouwen in de politiek 

(Binnema & Michels, 2016, p.69).  

Vanuit het perspectief van een overheid is het een belangrijke vraag wie gaat participeren in de 

besluitvorming. Om die reden is het belangrijk om stakeholders – onder wie burgers – in kaart te 

brengen (De Bruijn et al., 2002). Aan de hand van deze analyse kan bekeken worden welke partijen 

aan tafel moeten zitten en hoe deze partijen bereikt kunnen worden. Volgens Turnhout en Leroy 

(2004) is dit tevens afhankelijk van het doel van de participatie. Dreijerink et al. (2008) benoemen het 

gebrek aan een goede stakeholderanalyse als een van de factoren voor het falen van een 

participatietraject. 

3.5. De definitie en het belang van inclusieve participatie  
Zoals in de inleiding is benoemd, is een van de factoren die iets zeggen over de kwaliteit van 

burgerparticipatie de mate van inclusiviteit (Leyenaar, 2009, p.10). Om te beginnen is het belangrijk 

om het begrip ‘inclusiviteit’ te definiëren. Edelenbos et al. (2018, p.62) stellen dat ‘the question of who 

speaks for whom is central to democratic theory’. Smith (2009, p.21) onderscheidt hierin twee 

aspecten: aanwezigheid en inbreng. Aanwezigheid houdt in dat geval in dat ‘the equal right and 

opportunity for citizen to participate’ (Smith, 2009, p.12). Inbreng gaat om ‘the equal, substantive 

opportunity for citizens to express their views, be heard and to have equal chances to affect the output’ 

(Smith, 2009, p.21).  

Bij inclusiviteit gaat het dus om het proces van insluiting. Dit houdt in dat burgers uit verschillende 

sociale groepen betrokken worden en participeren. Hierdoor worden dus geen bepaalde groepen 

uitgesloten (Michels & Binnema, 2016, p.21). Uit onderzoek van Boogers, Tops en Vries (2005, p.30) 

naar de effecten van dualisme is gebleken dat 55% van de ondervraagde burgers geen belangstelling 

toont voor de lokale politiek, maar wel 57% hiervan is bereid om mee te denken met het 

gemeentebestuur. Er kunnen dus verschillende burgers betrokken worden. Ook burgers die eerder 

niet betrokken zijn geweest.  

In de afgelopen jaren is de inbreng van burgers in de samenleving meer centraal komen staan. Hierdoor 

kan de overheid bepaalde taken overhevelen aan burgers (Wijdeven et al., 2013). Hierdoor is volgens 

Dreijerink et al. (2009) echter ook een participatieparadox ontstaan. Door het vergroten van de 

mogelijkheden om te participeren zouden meer burgers betrokken moeten worden. Deze extra 

mogelijkheden hebben echter niet geleid tot een grotere groep burgers die participeert, maar heeft 

geleid tot het vaker participeren van dezelfde groep burgers: de participatie-elite. Zoals eerder 

genoemd leidt dit volgens Pratchett (1999) tot politieke ongelijkheid. Burton (2004) beschrijft dat de 

mening van een minderheid op een dergelijk moment opgenomen worden in het beleid van de 

overheid, terwijl de mening van de overige meerderheid niet wordt meegenomen. Peters en Van 

Stipdonk (2016, p.36) onderschrijven dit door te zeggen dat het een belangrijke democratische vereiste 

is dat de minderheid beschermd wordt tegen de ‘tirannie van de meerderheid’. Om die reden moeten 

ook andere stakeholders of grotere groepen burgers betrokken worden (Edelenbos et al., 2018, p.62).  

Door Passchier en Schalk (2016, p.68) wordt opgemerkt dat een grote verscheidenheid aan meningen 

ook kan leiden tot tegenstellingen. Edelenbos en Van Meerkerk (2016) sluiten zich hierbij aan, 

aangezien het proces vertraagd kan worden door belangen die botsen. De effectiviteit kan hierdoor 
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minder worden: ‘hoe meer deelnemers, hoe tijdrovender het proces om tot consensus te komen’ 

(Passchier & Schalk, 2016, p.68). Echter, hier staat tegenover dat het tijdig betrekken van actoren kan 

bijdragen aan effectiviteit en efficiëntie van de besluitvorming en implementatie (Edelenbos & Van 

Meerkerk, 2016, p.4; Passchier & Van Schalk, 2016, p.68). Door deze betrokkenheid zal er immers meer 

steun zijn voor de uiteindelijke beslissing, waardoor minder weerstand ontstaat (Edelenbos & Van 

Meerkerk, 2016, p.4; De Bruijn et al, 2002). Het proces zorgt er immers voor dat de verdeeldheid 

verminderd wordt (Edelenbos & Van Meerkerk, 2016, p.8). Om die reden is het belangrijk dat 

verschillende meningen aan tafel zitten, aangezien de weerstand anders alsnog in een later stadium 

kan opspelen.   

3.6. Invulling van inclusiviteit  
Om inclusiviteit te bewerkstelligen, kan daarom op verschillende zaken gelet worden. Enkel de 

participatie-elite wordt soms aangetrokken bij participatieprocessen door problemen in de 

toegankelijkheid (McBride, 2007, p.68). Smith (2009, p.24) bespreekt verschillende institutionele 

kenmerken van democratische instituties waarmee inclusiviteit gewaarborgd kan worden. Allereerst 

is het belangrijk om vast te stellen wie het recht heeft om te participeren. Daarnaast moet er gedacht 

worden over het selecteren van participanten. Het lijkt erop dat participatie die open is voor iedereen 

het meest inclusief is. Zelfselectie lijkt ongelijkheden op te leveren. Naast de selectie is het ook van 

belang dat er wordt gelet op een participatievorm, waarbij gelijke inbreng mogelijk is. Als laatste moet 

er gelet worden op het feit dat deze ‘voice’ ook op een gelijkwaardige manier aan bod komt in de 

output. Er zijn drie aspecten te herkennen, aan de hand waarvan ik inclusiviteit zal vorm geven: 

toegankelijkheid, representatie en gelijke inbreng.  

3.6.1. Toegankelijkheid  
Het wordt gezien als de taak van de overheid om ook lastig bereikbare groepen te betrekken 

(Ollongren, 2021). Burgers moeten gelijkwaardig kunnen deelnemen aan participatietrajecten, waarbij 

het belangrijk is dat informatie voor burgers begrijpelijk en toegankelijk is. Bij het opstellen van een 

participatietraject kunnen de verschillende groepen, die betrokken moeten worden, geïdentificeerd 

worden (De Bruijn et al., 2002). Dit maakt het tevens mogelijk om vooraf vast te stellen welke groepen 

lastiger te bereiken en te betrekken zijn.  

McBride (2007) onderzoekt het begrip ‘inclusiviteit’ rondom maatschappelijke betrokkenheid. 

Toegankelijkheid bespreekt hij als een van de factoren die bijdragen aan inclusiviteit. Toegankelijkheid 

kan op twee verschillende manieren benaderd worden: vanuit de burger of vanuit de institutie. Zo 

moeten burgers geschikt zijn voor hun rol binnen het participatieproces (McBride, 2007, p.68). Dit 

houdt in dat zij zelf in staat zijn om een dergelijke burgerrol op zich te nemen. Tegelijkertijd moet de 

institutie ook de juiste ondersteuning hiervoor bieden (McBride, 2007, p.68). Mogelijke 

belemmeringen voor deelname aan een participatieproces zijn geld en mobiliteit (McBride, 2007, 

p.68). Enerzijds kan niet iedereen vrije uurtjes opgeven, aangezien zij het geld niet hebben om tijd te 

besteden aan een participatietraject. Anderzijds heeft niet iedereen gelijke mobiliteit, waardoor 

sommige burgers lastiger kunnen deelnemen aan een participatietraject, omdat zij minder 

mogelijkheden hebben om zich te vervoeren. Daarnaast kunnen technologische vernieuwingen voor 

burgers een barrière vormen (McBride, 2007, p.68). Bovenstaande factoren belemmeren met name 

burgers met een lager inkomen (McBride, 2007, p.68). Opvallend is dat veel van bovenstaande 

kenmerken aansluiten op het beeld van de participatie-elite, die in onderdeel 3.4 is besproken.  

Vanuit de instituties zijn ook verschillende aspecten belangrijk om rekening mee te houden als het 

draait om toegankelijkheid (McBride, 2007, p.68). Hendriks, Jacobs en Michels (2021) adviseren om 

die reden om bij selectie en werving van participanten gebruik te maken van zowel aselecte en meer 
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gerichte manieren van benaderen. Dit zou de representativiteit en inclusiviteit ten goede komen. 

Loting op zichzelf heeft immers weinig positief effect hierop. Bovendien heeft de grootte van de groep 

hierbij effect: pas vanaf 1000 deelnemers kan aselecte selectie werken. Een mogelijkheid om aselect 

en gericht te combineren zou zijn om allereerst te loten, waarna er op een aantal criteria de definitieve 

groep wordt geselecteerd. Bij deze selectie moet er volgens Van der Klok en Brinkman (2008A) gelet 

worden op de uiteindelijk omvang van het burgerforum. Het moet zowel betrouwbaar als werkbaar 

blijven. Hierbij wordt expliciet benoemd dat een burgerforum niet te klein mag zijn op het moment 

dat het om een omstreden kwestie gaat. Jacobs (2021) stelt dat ook de intensiviteit van een 

participatieproces een rol speelt: ‘hoe meer moeite het kost, hoe meer usual suspects’. Goede 

randvoorwaarden, zoals een vergoeding of kinderopvang, zijn op dat moment belangrijk om de 

toegankelijkheid te vergroten. 

3.6.2. Representatie 
Representativiteit is volgens Dreijerink et al. (2008) een belangrijk begrip binnen participatieprocessen. 

Er bestaat immers een kans dat de participerende groep burgers een ‘niet-representatieve elite’ vormt 

(p.16). Op dat moment bestaat er het gevaar dat een kleine minderheid besluiten neemt voor de rest 

van de burgers. Hanna Pitkin (1967) is belangrijk geweest op het gebied van onderzoek rondom 

representatie. Pitkin (1967) gebruikt de volgende definitie voor representatie: “To represent is simply 

to make present again”. Dit betekent dus dat er sprake is van representatie op het moment dat actoren 

spreken, pleiten, symbool staan voor en handelen namens anderen. Dit kan genuanceerder worden 

gemaakt door te zeggen dat mensen ergens aanwezig zijn zonder dat zij daadwerkelijk fysiek aanwezig 

zijn (Plotke, 1997, p.27). Dat houdt in dat iemand toch vertegenwoordigd kan worden op basis van 

gemeenschappelijke belangen. Pitkin (1967) onderscheidt verschillende vormen van representatie. In 

het kader van representatie wat betreft burgerparticipatie zijn twee vormen van belang: beschrijvende 

en substantieve representatie. Dit komt overeen met het onderscheid dat Van der Kolk en Brinkman 

(2008A) maken: de afspiegeling wat betreft opvattingen en kenmerken.  

Beschrijvende representatie  

Deze vorm laat zien in welke mate de participerende burgers als groep lijken op de groep die zij zouden 

vertegenwoordigen. Hierbij wordt er gekeken naar hoe representatief participerende burgers zijn op 

basis van feitelijkheden (Pitkin, 1967). Er kan dus gelet worden op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, 

etnisch-culturele achtergrond, opleidingsniveau of politieke overtuiging. Ook kan geografische 

representatie van belang zijn. Aan de hand van deze socio-demografische kenmerken kan vastgesteld 

worden of alle relevante groepen om tafel zitten (Jacobs, 2021). Er is vaak kritiek op de samenstelling 

van burgers die deelnemen aan de participatieprocessen (Hartman, 2000 in Van Houwelingen et al., 

2014). De participatie-elite is oververtegenwoordigd in de groep burgers die participeren. Het gaat 

hierbij om goedgebekte, hoger opgeleide, autochtone mannen met een baan of met (vervroegd) 

pensioen participeren. Tevens valt op dat (verbaal) zwakkeren en lager opgeleiden minder vaak 

aanwezig zijn. Deze groep komt qua persoonlijke kenmerken niet overeen met de burgers die zij 

zouden vertegenwoordigen (Tonkens et al., 2015, p.47; Oude Vrielink & Verhoeven, 2011, p.381). Door 

deze oververtegenwoordiging van bepaalde groepen wordt er door Stokkom (2003, p.162 in Van 

Houwelingen et al., 2014) zelfs ter discussie gesteld of het wenselijk zou zijn voor de kwaliteit van de 

besluitvorming als veel burgers participeren. 

Substantieve representatie  

Deze vorm van representatie houdt zich bezig met de daadwerkelijke handelingen van de 

vertegenwoordigers. Er wordt gekeken in welke mate de acties van de participerende burgers 

overeenkomen met de belangen van de burger die zij zouden vertegenwoordigen. Op het moment dat 



22 
 

de belangen van de burgers hetzelfde zijn als de belangen die vertegenwoordigd zouden worden, kan 

er gesproken worden van substantieve representatie (Pitkin, 1967). De criteria waarbij hierop getoetst 

wordt, hangen dus sterk af van het onderwerp (Jacobs, 2021). Dit houdt bijvoorbeeld in dat 

participerende burgers zich bezig moeten houden met het behoud van het landschap op het moment 

dat de burgers die zij vertegenwoordigen dit belangrijk vinden. Tevens is het bij substantieve 

representatie belangrijk dat de aanwezige stakeholders aan tafel ook in gelijke mate de mogelijkheid 

krijgen om te participeren (Smith, 2009, p.21).  

Verband tussen beschrijvende en substantieve representatie 

Leyenaar (2009, p.11) stelt dat het onmogelijk is om een algeheel goede representatie te bereiken op 

het moment dat enkel de beschrijvende representatie in orde is. Zij pleit daarom ook voor een focus 

op substantieve representatie: “Bij burgerparticipatie is het onmogelijk te streven naar een in 

statistische zin volledige representatie van de bevolking. Wel is het van belang te komen tot een zo 

goed mogelijke afspiegeling, opdat de opvattingen van belangrijke groepen in de samenleving bij de 

besluitvorming worden betrokken. Naarmate daar minder sprake van is, zou men kunnen spreken van 

een zeker kwaliteitsverlies. Het is dus van belang om bij het beoordelen van participatie van burgers 

de mate van afspiegeling te betrekken.”  

Beschrijvende representatie is tevens van belang, omdat er vaak vanuit wordt gegaan dat bepaalde 

kenmerken van mensen invloed hebben op hun belangen. Daardoor zou een afspiegeling van 

kenmerken leiden tot een afspiegeling van belangen (Celis, Childs, Kantola & Krook, 2008). Op die 

manier bestaat er een verband tussen de beschrijvende en de substantieve representatie. Volgens Van 

der Hout, Lucardie, Marchand, Voerman en Van der Woude (2007, p.14) is hier echter geen verband 

in aangetoond. Weliswaar zijn er kenmerken die door een hoge vertegenwoordiging bepaalde 

veranderingen teweeg hebben gebracht. Meer vertegenwoordigers uit lagere sociale klassen hebben 

geleid tot een gelijkere verdeling van welvaart en de positie van Afro-Amerikanen is verbeterd door 

een toename van Afro-Amerikanen in het parlement (Van der Hout et al., 2007, p.14). Celis et al. (2008) 

heeft bovendien aangetoond dat vrouwen opkomen voor de belangen van hun eigen geslacht.  

3.6.3. Gelijke inbreng 
De mate van gelijke inbreng hangt nauw samen met de substantieve representatie, die Pitkin (1967) 

omschrijft. Er wordt echter aan toegevoegd dat het niet enkel draait om ‘het aanwezig zijn van een 

belang’, maar ook de mate waarin standpunten op een gelijke manier naar voren gebracht kunnen 

worden. Smith (2009) definieert inbreng als de gelijke mogelijkheid voor alle participanten om hun 

standpunt te vertolken en in gelijke mate te kunnen bijdragen aan de discussie. Eerder is besproken 

dat dit een nadeel bij een burgerforum betreft. Niet elke deelnemer zal in gelijke mate welbespraakt 

zijn (Leyenaar, 2009; Smets & Vlind, 2017). Dit kan betekenen dat de ene deelnemer meer inbreng kan 

leveren dan de andere deelnemer, wat ertoe kan leiden dat de mening van een welbespraakte 

deelnemer zwaarder zal wegen dan die van een minder bespraakte deelnemer. Dit hangt samen met 

de middelen die deelnemers krijgen voor hun inbreng. De ene deelnemer heeft meer tijd en informatie 

nodig voor gelijke inbreng dan de andere deelnemer. Iemand die bijvoorbeeld al betrokken is in een 

energiecoöperatie heeft minder informatie nodig ten opzichte van een burger, die nog niet zo nauw 

betrokken was bij het onderwerp.  

De mogelijkheid tot gelijke inbreng is dan ook een taak van de organisatoren van het 

participatieproces. Jacobs (2021) stelt om die reden dat het gaat om een passende procesinrichting. 

Ook stellen Hendriks, Jacobs en Michels (2021) dat goede moderatie en informatievoorziening om die 

reden belangrijk is. Dit kan eraan bijdragen om de verschillende perspectieven aan bod te laten komen 

tijdens de discussie. Ook Smets en Vlind (2017) benoemen het faciliteren van gelijkwaardige inbreng 
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van deelnemers als een taak voor de moderator. Deze informatie kan zowel schriftelijk als mondeling 

worden overgedragen en behoort afkomstig te zijn van belanghebbenden of experts (Leyenaar, 2009, 

p.6). Indien burgerforumleden ook geconsulteerd mogen worden door andere burgers en politici is het 

goed om deze fase pas plaats te laten vinden nadat het burgerforum zelf een richting heeft bepaald 

voor het advies (Van der Kolk & Brinkman, 2008B). Op die manier is deze consultatie van groter nut.  

3.7. Tussenconclusie 
In bovenstaande bespreking van de literatuur zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. 

Allereerst is het belang aangetoond van burgerparticipatie. Zoals besproken in het contexthoofdstuk 

wordt dit belang in het Klimaatakkoord ook expliciet benoemd. Vervolgens is het burgerforum als vorm 

van participatie toegelicht. Hierbij is het belang van een afspiegeling van de populatie binnen het 

burgerforum nogmaals benadrukt. Daarnaast zijn andere factoren voor het goed functioneren van een 

burgerforum benoemd: gelijke inbreng door goede informatievoorziening en het gebruik maken van 

een moderator. Dit zijn aspecten, die in de empirie onderzocht zullen worden. Daarna is de rol van 

burgerparticipatie binnen besluitvormingsprocessen besproken. Hieruit is gebleken dat 

burgerparticipatie in verschillende mate participatief kan zijn. De verwachting is dat participatie binnen 

de RES adviseren, raadplegen of informeren zal betreffen. Uit de empirie zal blijken op welke trede de 

participatieprocessen in Súdwest-Fryslân en Foodvalley zich bevinden. Als laatste is besproken welke 

burgers wanneer participeren. Hieruit is gebleken dat burgers met een bepaalde interesse of een 

bepaald belang sneller zullen participeren, dat er NIMBY-gedrag kan ontstaan en dat een hoger 

inkomen en opleidingsniveau invloed hebben op deelname. Het is dan ook de verwachting dat dit terug 

te zien is in de groep deelnemers van de participatieprocessen in Súdwest-Fryslân en Foodvalley. 

Daarnaast ben ik ingegaan op het concept ‘inclusiviteit’. Dit concept heb ik behandeld aan de hand van 

drie aspecten: toegankelijkheid, representatie en gelijke inbreng. Wat betreft de toegankelijkheid is 

het belangrijk om ook groepen te betrekken die lastiger te bereiken zijn. Het is daarom belangrijk om 

mogelijke belemmeringen weg te nemen op het gebied van geld, mobiliteit, kinderopvang en 

technologie. Bovendien is werving en selectie van de participerende burgers belangrijk. Vanuit de 

theorie wordt aanbevolen om gebruik te maken van zowel aselecte als gerichte selectie. Representatie 

wordt gesplitst in twee vormen: beschrijvende en substantieve representatie. De beschrijvende 

representatie gaat in op een afspiegeling wat betreft kenmerken. De substantieve representatie gaat 

in op een afspiegeling wat betreft belangen. Deze vormen van representatie houden tevens verband 

met elkaar, aangezien persoonlijke kenmerken invloed lijken te hebben op de vertegenwoordigde 

belangen. Als laatste is de gelijke inbreng besproken. Hierbij is het van belang dat elke deelnemer een 

gelijke inbreng kan hebben tijdens het participatieproces. Hier ligt een taak voor de organisatie van 

het proces door de inzet van moderatie en een juiste informatievoorziening. In de empirie zal getoetst 

worden in hoeverre aan deze aspecten van inclusiviteit voldaan wordt.   
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4.  Methode 
In het theoretisch kader is gesproken over burgerparticipatie en het belang daarvan. Daarna is er 

uitgeweid over wat inclusieve burgerparticipatie inhoudt en wat het belang hiervan is. Dit levert 

onderstaande empirische deelvragen op die in dit onderzoek beantwoord zullen worden.  

Deelvraag 8: In hoeverre en/of op welke manier wordt bij het participatieproces rondom 

de RES van Foodvalley en Súdwest-Fryslân rekening gehouden met inclusiviteit? 

Deelvraag 9: Hoe inclusief is het participatieproces rondom de RES van Foodvalley en 

Súdwest-Fryslân? 

Allereerst zal dit onderzoek erop ingaan hoe RES-regio Foodvalley en gemeente Súdwest-Fryslân deze 

inclusiviteit vormgeven (deelvraag 8). Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen die zij nemen bij 

het opstellen van het participatieproces om te waarborgen dat de deelnemende burgers als inclusief 

beschouwd kunnen worden. Deelvraag 9 gaat in op de mate van inclusiviteit bij de 

participatieprocessen van RES-regio Foodvalley en de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze zal wederom 

bepaald worden aan de hand van de drie aspecten ‘toegankelijkheid’, ‘representatie’ en ‘gelijke 

inbreng’. In dit hoofdstuk beschrijf ik op welke manier deze empirische deelvragen beantwoord 

worden in dit onderzoek. Daarnaast verantwoord ik welke keuzes hierbij gemaakt zijn. Tevens beschrijf 

ik op welke manier ik kwaliteitscriteria waarborg in de opzet van dit onderzoek.  

4.1. Onderzoeksstrategie  
In dit onderzoek is er gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden met een kleine aanvulling van 

kwantitatief materiaal. Kwalitatieve methoden staan volgens Boeije (2016, p.22) voor ‘strategieën voor 

de systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal dat is verkregen 

door gesprekken of observaties’. Deze kwalitatieve methode sluit het beste aan op de 

onderzoeksvraag, aangezien er wordt gefocust op de invulling van inclusiviteit. Invulling van 

inclusiviteit is met name kwalitatief te meten, omdat het voor een groot deel draait om welke 

handelingen en acties er zijn verricht om het proces inclusief te maken, welke motivatie hierbij hoorde 

en hoe de inclusiviteit door organisatoren en deelnemers ervaren is. Bij het achterhalen van deze 

acties, motivaties en ervaringen is het interessant om de verdieping op te zoeken. Daarmee kunnen 

immers denkpatronen van betrokkenen worden achterhaald. Hier zijn kwalitatieve 

onderzoeksmethoden voor nodig, aangezien er bijvoorbeeld tijdens een interview verdiepende vragen 

kunnen worden gesteld om meer te weten te komen over deze acties, motivaties en ervaringen. Het 

doel van kwalitatief onderzoek is immers om ‘concepten te ontwikkelen die ons helpen om sociale 

verschijnselen in hun natuurlijke context te begrijpen met de nadruk op betekenissen, ervaringen en 

gezichtspunten van betrokkenen’ (Boeije, 2016, p.22). Deze kwalitatieve onderzoeksmethoden 

betreffen in dit onderzoek semigestructureerde interviews, documentenanalyses en observaties.  

Deze kwalitatieve onderzoeksmethoden worden op het gebied van beschrijvende representatie 

aangevuld met kwantitatieve onderzoeksmethoden. Beschrijvende representatie gaat immers om de 

verhouding tussen kenmerken van deelnemers en de gehele populatie. Hierbij is het dus mogelijk om 

percentages van kenmerken met elkaar te vergelijken en daar uitspraken over te doen.  

In dit onderzoek wordt inclusieve burgerparticipatie binnen de RES onderzocht aan de hand van een 

vergelijkende case-study. Dit houdt in dat er wordt ingezoomd op twee cases (Boeije, 2016, p.62). Door 

beperkte tijd en middelen is het essentieel om bepaalde cases te selecteren en te onderzoeken. 

Casestudies geven onderzoekers bovendien de kans om intensief te focussen op enkele gevallen 

(Boeije, 2016, p.62). Op bepaalde vlakken in dit onderzoek worden de cases naast elkaar gelegd om ze 

met elkaar te vergelijken. Op de meeste onderwerpen worden de cases beide besproken om 
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vervolgens conclusies te kunnen trekken wat uit beide cases geleerd kan worden. Hierbij is er dus 

minder sprake van een expliciete vergelijking tussen de cases, maar eerder een gezamenlijke 

behandeling van de cases.  

In dit geval zal het gaan om de volgende twee cases: Foodvalley en Súdwest-Fryslân. Deze 

participatieprocessen worden beide gepresenteerd als goede voorbeelden waarvan andere 

participatieprocessen kunnen leren (DiA, 2020B; Observatie 1; Energieparticipatie, 2021; 

Participatiecoalitie, 2021). In deze voorbeelden wordt naar voren gebracht dat zowel organisatoren als 

respondenten enthousiast zijn over hoe het participatieproces is verlopen. Ook wordt benoemd dat 

deze participatieprocessen door de koppeling van het burgerforum aan een uitgebreide 

inwonersraadpleging middels de PWE-methode een positief effect kunnen hebben op de inclusiviteit 

van deelnemers. Bij deze cases is de participatie op dezelfde manier vorm gegeven, waardoor deze in 

het onderzoek op eenzelfde manier geanalyseerd kunnen worden. Bij beide cases wordt gebruik 

gemaakt van de Participatieve Waarden Evaluatie, waarin burgers worden geraadpleegd naar hun 

inzichten rondom de energietransitie (PWE-raadpleging). Vervolgens wordt in beide cases een advies 

geformuleerd door een kleine groep burgers binnen een burgerforum. Aangezien beide cases worden 

aangeduid als best practices is het interessant om bij deze cases te onderzoeken in hoeverre deze 

participatieprocessen inclusief genoemd kunnen worden. Vanuit deze analyse kan er geleerd worden 

wat wel of juist niet heeft gewerkt in deze processen, wat meegenomen kan worden voor andere 

participatietrajecten. Er zijn geen andere participatieprocessen die op hetzelfde onderwerp een 

dergelijke invulling van participatie hebben met een PWE-raadpleging en een burgerforum van 

maximaal 20 deelnemers.  

4.2. Casusbeschrijving 

In dit onderdeel zullen beide cases verder toegelicht worden. Hiermee wordt de situatie en de context 
van de cases uiteengezet. Regio Foodvalley bestaat uit acht gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, 
Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen (Regio Foodvalley, z.d.A). Deze regio 
heeft participatie vorm gegeven via de gemeenten, maar vond dat er een regionale aanvulling nodig 
was. Er was een regionale stakeholdertafel, waarbij ook bewoners nodig zouden zijn, vanwege de grote 
impact van de besluiten voor hen (Regio Foodvalley, 2019). Vandaar dat er door middel van loting 
brieven zijn gestuurd naar inwoners om deel te nemen aan een burgerforum. Hier zijn 93 reacties op 
gekomen, waarvan 20 burgers geselecteerd zouden worden om daadwerkelijk deel te nemen aan het 
burgerforum (DiA & NPRES, 2021; NPBO, 2020B). Deze zijn geselecteerd op basis van een aantal 
criteria, waardoor zij een afspiegeling zouden vormen voor de grotere groep inwoners (leeftijd, 
opleidingsniveau etc.). Twee van hen vertegenwoordigen tevens de stem van de burger in het overleg 
met de stakeholders. Voor de deelnemende burgers was het echter ook van belang om te weten hoe 
de rest van de bewoners in dit onderwerp stonden. Daarom is er gebruik gemaakt van een vragenlijst, 
de zogeheten PWE-raadpleging, waarbij er is gevraagd naar motieven, zorgen en perspectieven van 
bewoners. Deze vragenlijst is met behulp van een aantal experts opgezet tijdens een hackathon (Spruit 
& Mouter, 2021). De uitkomsten van de PWE-raadpleging behoren de burgerforumleden in hun 
besluiten mee te nemen (DiA & NPRES, 2021). Doel van het RES-proces is om deze belangen aan elkaar 
te verbinden en daardoor eigenaarschap en draagvlak te verkrijgen bij een brede groep betrokkenen 
(Regio Foodvalley, 2019). Het burgerforumadvies is overgenomen door de stakeholdertafel, waar 
meerdere stakeholders maar ook afgevaardigden van het burgerforum zelf aan deelnemen, en wordt 
als bijlage meegestuurd bij het concept van de RES 1.0 (Regio Foodvalley, z.d.B). In dit onderzoek zal 
enkel de regionale participatie in Foodvalley onderzocht worden, aangezien dit participatieproces qua 
vormgeving overeenkomt met het participatieproces in Súdwest-Fryslân, waardoor er evenwichtige 
conclusies getrokken kunnen worden.  
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Gemeente Súdwest-Fryslân is onderdeel van de RES-regio Fryslân. Het participatieproces is hierbij 
verlopen via de gemeente. De gemeente vond het belangrijk om te weten wat voor haar inwoners 
belangrijk is en heeft daarom gevraagd een participatieproces opgesteld (Spruit & Mouter, 2020). Deze 
behoefte is ontstaan vanuit een eerdere negatieve ervaring, waarbij burgers niet goed gehoord 
werden bij het plaatsen van windmolens (Nienke, Wendelin, Auke, Observatie 2, Observatie 5). Deze 
eerdere negatieve ervaring is te zien in de film onderstroom (Hoogendoorn, 2016). De gemeente heeft 
een hackathon georganiseerd met inwoners, experts en begeleiders, waarin een PWE-raadpleging is 
voorbereid. In deze raadpleging kregen inwoners de kans om aan te geven deel te willen nemen aan 
een burgerforum. Vervolgens is het burgerforum aan de slag gegaan met het schrijven van een advies 
richting de gemeenteraad aan de hand van de uitkomsten van de PWE-raadpleging. Het gehele 
burgerforumadvies is overgenomen door de gemeenteraad (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020D).  

4.2.1. PWE-raadpleging 
In dit onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven op de Participatieve Waarden Evaluatie 

oftewel PWE-raadpleging. Het is een nieuwe methode, die is ontwikkeld om grote groepen burgers 

mee te laten participatie (TU Delft, z.d.). Burgers kunnen op een laagdrempelige manier een advies 

uitbrengen over een vraagstuk van de overheid. De insteek van de raadpleging is dat ze op de stoel 

van de bestuurder worden gezet (TU Delft, z.d.). Tijdens de raadpleging moeten zij keuzes maken, die 

ook aan een bestuurder zou kunnen worden voorgelegd. Als ondersteuning voor hun keuze krijgen zij 

een overzicht van de voor- en nadelen van de keuzeopties. Ook krijgen zij dezelfde beperkingen mee 

als een bestuurder zou krijgen, zoals beperkte financiële middelen. De burger geeft in de raadpleging 

aan wat zij de bestuurder zouden adviseren. Deze keuze moeten zij vervolgens toelichten, waardoor 

ook hun voorkeuren en overwegingen zichtbaar worden.  

4.3. Dataverzameling 
Bovenstaande deelvragen worden beantwoord aan de hand van de kwalitatieve onderzoeksmethoden 

semigestructureerd interview, documentenanalyses en observaties met een aanvulling van 

kwantitatief materiaal wat betreft de beschrijvende representatie.  

Deelvraag 8 ‘In hoeverre en/of op welke manier wordt bij het participatieproces rondom de RES van 

Foodvalley en Súdwest-Fryslân rekening gehouden met inclusiviteit?’ is onderzocht aan de hand van 

zowel interviews als documentenanalyses als observaties. Uit documentenanalyses komt naar voren 

op welke manier er wordt gepoogd om inclusiviteit te waarborgen of het gebrek hieraan. In 

documenten wordt een totaal beeld gegeven van hoe het participatieproces is vormgegeven. Hierin 

zijn veel gegevens over de werving, selectie en beschrijvende representatie in terug te vinden. Deze 

onderwerpen zijn ook aan bod gekomen bij observaties. Tevens kan uit interviews met organisatoren 

van de participatieprocessen gehaald worden hoe inclusiviteit is vormgegeven in het 

participatieproces. Zij kunnen vertellen op welke manier zij dit hebben aangepakt. Daarnaast is het 

interessant om te horen van de geïnterviewde participanten te vragen hoe dit proces op hen zijn 

overgekomen. Aan hen wordt dus vooral ervaringen gevraagd.  

Deelvraag 9 ‘Hoe inclusief is het participatieproces rondom de RES van Foodvalley en Súdwest-

Fryslân?’ wordt beantwoord aan de hand van documentenanalyses. Uit documentenanalyses zijn veel 

gegevens beschikbaar over de toegankelijkheid en representatie van het participatieproces. Deze 

onderwerpen worden ook beantwoord met interviews met zowel de organisatoren van de 

participatieprocessen als met de participerende burgers. Ook komt de gelijke inbreng met name in 

interviews naar voren. Respondenten kunnen daarnaast vertellen in hoeverre zij het participatieproces 

als inclusief hebben ervaren of waar het eventueel aan schortte. Hiermee wordt dus gefocust op de 

ervaringen en percepties van betrokkenen. Deze gegevens zullen allemaal kwalitatief verwerkt 

worden. De beschrijvende representatie zal daarnaast voor een groot deel aan de hand van 
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kwantitatieve gegevens geanalyseerd worden. Er zijn gegevens bekend over de kenmerken van de 

deelnemers van de PWE-raadpleging en het burgerforum, die vervolgens vergeleken worden met 

gegevens van de gehele populatie.  

4.4. Operationalisatie 
Uit het theoretisch kader is gebleken dat inclusiviteit samenhangt met toegankelijkheid, representatie 

en gelijke inbreng. Om die reden is inclusiviteit aan de hand van deze drie aspecten te 

operationaliseren.  

Toegankelijkheid kan gemeten worden aan de hand van: 

- De manier waarop participanten worden benaderd en vervolgens geselecteerd worden. Het 

liefst wordt dit gedaan aan de hand van een aselecte werving, waarna er op een gerichte 

manier wordt geselecteerd. 

- De mate waarin mogelijke belemmeringen worden weggenomen voor deelnemers op het 

gebied van geld, technologie, mobiliteit, intensiviteit en kinderopvang.  

Representatie kan gemeten worden aan de hand van: 

- De beschrijvende representatie: de mate waarin alle (relevante) groepen aan tafel zitten, 

gebaseerd op bepaalde kenmerken van deze groepen. In dit onderzoek wordt gekeken naar 

de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, geografische spreiding en 

interesse in duurzame energie. Dit zijn de kenmerken die de organistoren van de 

participatieprocessen hebben gebruikt, waardoor hier gegevens over beschikbaar zijn.  

- De substantieve representatie: de mate waarin alle (relevante) belangen aan tafel zitten.  

Gelijke inbreng kan gemeten worden aan de hand van: 

- In hoeverre er in gelijke mate kan worden bijgedragen aan de discussie 

- De mate waarin mogelijke belemmeringen worden weggenomen voor deelnemers door 

moderatie en informatievoorziening 

Bovenstaande operationalisatie laat zien hoe het begrip ‘inclusiviteit’ kan worden gesplitst in drie 

aspecten. Inclusiviteit komt in beide empirische deelvragen (deelvraag 8 en 9) voor. Om die reden zal 

bovenstaande operationalisatie voor de beantwoording van beide deelvragen gebruikt worden. Bij het 

analyseren van documenten heb ik tijdens het coderen gekeken naar fragmenten in de documenten 

die samenhangen met deze operationalisatie. Hierbij is met name naar voren gekomen dat 

toegankelijkheid en representatie in documenten naar voren komen. Ook tijdens observaties heb ik 

aan de hand van deze aspecten geluisterd en aantekeningen gemaakt. Ook hier zijn met name 

toegankelijkheid en representatie benoemd. Alle drie de aspecten zijn bevraagd in de 

semigestructureerde interviews. Op die manier heb ik dieper kunnen ingaan op de toegankelijkheid, 

aangezien ik kon doorvragen op de al bekende informatie uit documenten en observaties. Hetzelfde 

geldt voor de representatie, hoewel de substantieve representatie ook grondig aan bod is gekomen in 

de interviews. Gelijke inbreng is met name onderzocht door bevindingen uit de interviews. De 

vragenlijsten die zijn gebruikt voor de semigestructureerde interviews zijn toegevoegd in bijlage 1.  

4.5. Data-analyse 
Allereerst zijn de documenten geanalyseerd met de operationalisatie als kader met behulp van NVivo. 

Hier zijn ook een aantal nieuwe codes uit voort gekomen. Het analyseren van de documenten als 

beginpunt heeft ervoor gezorgd dat ik de interviews met meer voorkennis kon starten. De 

semigestructureerde interviews zijn na het afnemen getranscribeerd, waarna ze zijn gecodeerd in 
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NVivo. Hierbij heb ik allereerst open gecodeerd om alle relevante informatie te verzamelen, waarna ik 

deze codes heb gestructureerd. De observaties heb ik gedaan aan de hand van de operationalisatie als 

observatieschema. Hierbij heb ik tijdens de observatie aantekeningen gemaakt, die vervolgens zijn 

gecodeerd middels NVivo. De gebruikte codeboom is terug te vinden in bijlage 2.  

4.5.1. Respondenten 
In onderstaande tabel zijn alle geïnterviewde respondenten weergegeven.  

Tabel 1. Overzicht geïnterviewde respondenten 

Nr. Naam Functie Casus 

1 Shannon Spruit Onderzoeker TU Delft Beide 

2 Rob Rietveld Directeur NPBO Beide 

3 Marc Rijnveld  Medeoprichter Public Mediation Beide 

4 Nienke van Schie Adviseur bij Public Mediation Beide 

5 Nicky Struijker Boudier Communicatieadviseur regio Foodvalley Foodvalley 

6 Bastiaan du Pré Procesbegeleider RES Foodvalley Foodvalley 

7 Anoniem Participant in burgerforum Foodvalley Foodvalley 

8 Wendelin Wielenga Communicatieadviseur gemeente Súdwest-
Fryslân 

Súdwest-Fryslân 

9 Auke van Keulen Participant in  burgerforum Súdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân 

Respondent 1 t/m 4 zijn bij beide cases betrokken geweest, aangezien hetzelfde kernteam betrokken 
was. Hierbij heeft Shannon Spruit vanuit de TU Delft zich voornamelijk bezig gehouden met het 
uitvoeren van analyses op de PWE-raadpleging en deze zijn gepresenteerd aan het burgerforum. Rob 
Rietveld van het NPBO heeft zich specifiek beziggehouden met de samenstelling van het burgerforum 
en de procesbegeleiding tijdens het burgerforum. Marc Rijnveld en Nienke van Schie van Public 
Mediation hebben zich ook bezig gehouden met de procesbegeleiding tijdens het burgerforum. 
Respondent 5 t/m 7 waren betrokken in de casus Foodvalley. Nicky Struijker Boudier heeft zich als 
communicatieadviseur ingezet voor het opzetten van het gehele participatieproces en een rol 
gespeeld in de communicatie eromheen. Bastiaan du Pré was verantwoordelijk voor het opzetten van 
de werkateliers voor het stakeholderoverleg. Respondent 7 was burgerforumlid in Foodvalley en zal 
anoniem gehouden worden in dit onderzoek. Respondent 8 en 9 zijn betrokken geweest bij de casus 
in Súdwest-Fryslân. Wendelin Wielenga is, net als Nicky, verantwoordelijk voor de communicatie 
rondom het gehele participatieproces. Respondent 9 was wederom burgerforumlid.  

Ik heb slechts contact kunnen krijgen met twee participanten van de burgerfora zelf. De oorzaak 
hiervan is dat ik hen enkel heb kunnen bereiken via de communicatieadviseurs. Hier is weinig respons 
op gekomen. De respondenten in Foodvalley zijn zelfs anoniem gehouden. De participant uit 
Foodvalley geeft aan dat er onder andere burgerforumleden weinig enthousiasme was om in gesprek 
te gaan over het onderwerp ‘inclusieve burgerparticipatie’. Dit heeft een knelpunt opgeleverd. Om die 
reden heb ik me extra gefocust op het doen van observaties. Op die manier is het alsnog mogelijk 
geweest om aanvullende informatie te krijgen.  

4.5.2. Documentenanalyses  

Zoals eerder is omschreven zijn de documenten geanalyseerd door middel van coderen met NVivo. De 
documenten zijn open gecodeerd, waardoor deze codes later als kader hebben gediend voor het 
coderen van de interviews. In onderstaande tabel zijn de documenten weergegeven welke 
geanalyseerd zijn voor dit onderzoek. Deze documenten zijn uitgekozen, aangezien ze inzicht geven in 
het gehele participatieproces. Hierdoor heb ik zowel achtergrondinformatie als inhoudelijke 
informatie over inclusiviteit uit deze documenten kunnen verzamelen. 
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Tabel 2. Overzicht geanalyseerde documenten 

Nr. Casus Document  

1 Foodvalley Public Mediation, NPBO & Populytics (2021A). Advies Burgerforum RES-
Foodvalley. Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burg
erforum-en-raadpleging>  

2 Foodvalley RES Regio Foodvalley (2021A). Bijlage B: Participatie in de RES 1.0 in 
Regio Foodvalley. Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1
.0/B_Participatie_in_de_RES_1.0_in_Regio_Foodvalley.pdf> 

3 Foodvalley Public Mediation, NPBO & Populytics (2021B). Bijlage C: Advies 
burgerforum RES Foodvalley en Raadpleging inwoners. Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1
.0/C_Advies_Burgerforum_RES_Foodvalley_incl_Raadpleging_inwoners.p
df> 

4 Foodvalley RES Regio Foodvalley (2020A). Doorstartdocument RES Foodvalley. 
Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliothee
k/concept-res-foodvalley> 

5 Foodvalley NPBO (2020A). Notitie selectie deelnemers Burgerforum. Geraadpleegd 
via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burg
erforum-en-raadpleging>  

6 Foodvalley RES Regio Foodvalley (2020B). Notitie burgerforum & online vragenlijst 
inwoners. Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burg
erforum-en-raadpleging>  

7 Foodvalley NPBO (2020B). Notitie uiteindelijke selectie deelnemers Burgerforum. 
Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burg
erforum-en-raadpleging>  

8 Foodvalley Spruit, S. & Mouter, N. (2021). 1795 inwoners over het toekomstige 
energiebeleid van regio Foodvalley. Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burg
erforum-en-raadpleging> 

9 Foodvalley RES Regio Foodvalley (2019). Startdocument RES Foodvalley. 
Geraadpleegd via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliothee
k/concept-res-foodvalley>  

10 Súdwest-Fryslân NPBO (2020B). Advies Burgerforum Súdwest-Fryslân verduurzaming van 
energie. Geraadpleegd via 
<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9089206/1#searc
h=%22burgerforum%22> 

11 Súdwest-Fryslân Populytics (2021, e-mail, 6 mei). PWE: een methode om voorkeuren voor 
overheidsbeleid te meten via het betrekken van burgers.  

12 Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân (2020A). Raadsvoorstel burgerforum advies 
n.a.v. inwonersraadpleging over de energietransitie/RES. Geraadpleegd 
via 
<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9086075/1#searc
h=%22burgerforum%22> 
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13 Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân (2020B). Uitnodiging informerende 
bijeenkomst Advies Burgerforum. Geraadpleegd via 
<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8859518/1#searc
h=%22burgerforum%22> 

14 Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân (2020C). Presentatie Informatieve 
raadsbijeenkomst 24 juni 2020. Geraadpleegd via 
<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8919704/1#searc
h=%22burgerforum%22> 

15 Súdwest-Fryslân Spruit, S. & Mouter, N. (2020). 1376 inwoners van Súdwest-Fryslân over 
het toekomstige energiebeleid van hun gemeente: de uitkomsten van een 
raadpleging. Geraadpleegd via <https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-
content/uploads/2020/06/Resultaten-Raadpleging-Toekomst-van-
Energie.pdf> 

4.5.3. Observaties 
Tijdens de observaties heb ik aantekeningen gemaakt over wat werd gezegd over deelnemers. Hierbij 

heb ik gefilterd wat enigszins aansloot op mijn onderzoeksvraag. Dit houdt in dat het betrekking 

moest hebben op één van mijn cases of specifiek op inclusiviteit. Van deze aantekeningen heb ik 

vervolgens een verslag geschreven, wat ik aan de hand van NVivo heb gecodeerd. Enkel bij 

observatie 4 ben ik ook actief betrokken geweest als deelnemer door het stellen van vragen. Deze 

waren specifiek gericht op de werving, selectie en representatie van het burgerforum gericht. De 

overige observaties heb ik enkel gevolgd als toeschouwer. In onderstaande tabel zijn de observaties 

weergegeven die hebben plaatsgevonden voor dit onderzoek.  

Tabel 3. Overzicht observaties 

Nr.  Casus Observatie 

1 Foodvalley Democratie in Actie (2021). Webinar Energietransitie en participatie. 
Geraadpleegd via <https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-
889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-
energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-
fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-energietransitie-res> 

2 Súdwest-Fryslân Klimaatplatform (2020). Webinar Balanceren met vier grootheden. 
Geraadpleegd via 
<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/webinar-
over-regionale-energiestrategieen> 

3 Súdwest-Fryslân NPBO (2021). Webinar Participatie in de RES. Creëert een burgerforum 
meer maatschappelijke betrokkenheid? Geraadpleegd via 
<https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/webinar-participatie-in-
res-creeert-een-burgerforum-meer-maatschappelijke> 

4 Súdwest-Fryslân TU Delft (2021, 21 april). Webinar raadplegen van burgers in de 
energietransitie 

5 Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân (2020E). Informatieve raadsbijeenkomst 24 
juni 2020. Geraadpleegd via 
<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/747997> 

6 Beide Klimaatakkoord (2021). Webinar tussen woorden en daden. 
Geraadpleegd via 
<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-
wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog> 

4.6. Kwaliteitscriteria 
In dit onderdeel zal ik bespreken op welke manier ik de kwaliteit van dit onderzoek heb gewaarborgd. 

Het zal hierbij gaan om de volgende kwaliteitscriteria: generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid, 
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validiteit en ethiek. Boeije stelt hierover dat betrouwbaarheid en validiteit manieren zijn om 

objectiviteit te waarborgen (2016, p.150).  

Generaliseerbaarheid houdt in dat de gevonden resultaten ook voor andere personen, instituties, 

tijden en plaatsen gelden (Van Thiel, 2015, p.62). Hier heb ik in mijn onderzoek rekening mee gehouden 

door een nauwkeurige selectie van mijn cases. Elke RES-regio staat voor dezelfde opgave wat betreft 

het opleveren van een strategie, waarin bewoners betrokken zijn. Tevens vindt er ook buiten het 

opstellen van de RES veel burgerparticipatie plaats. Het zou daarom interessant zijn om de bevindingen 

van dit onderzoek ook in een bredere context te kunnen toepassen. Door de keuze van twee best 

practices als cases kan er gekeken worden op welke manier hier inclusiviteit wordt ingestoken. Door 

de gelijke vorm van participatie kan de generaliseerbaarheid gewaarborgd blijven. De participatievorm 

weegt immers zwaarder in inclusiviteit dan de context.   

Betrouwbaarheid houdt in dat de methoden van dataverzameling en meetinstrumenten precies is 

(Boeije, 2016, p.150). Dit zorgt ervoor dat de herhaalbaarheid van het onderzoek gewaarborgd blijft. 

In dit onderzoek let ik daarop door net zoveel respondenten te interviewen totdat ik verzadigd ben 

qua informatie. Dit houdt in dat ik net zoveel respondenten zal proberen te spreken totdat 

respondenten geen nieuwe informatie meer inbrengen. In dit geval heeft dat betekend dat ik het 

kernteam, dat in beide cases betrokken was, heb gesproken. Bovendien heb ik van beide cases de 

communicatieadviseur en een participant heb gesproken. Ter verdieping van de informatievoorziening 

was het interessant om nog een extra respondent te spreken. Op die manier heb ik een breed spectrum 

aan ervaringen en opvattingen meegekregen. Dit zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met de 

herhaalbaarheid.  

Validiteit houdt in dat je meet wat je wil meten (Boeije, 2016, p.150). Hier heb ik rekening mee 

gehouden in mijn onderzoek door elk onderwerp aan meerdere respondenten voor te leggen. Door 

het gebruik van een semigestructureerde vragenlijst bij de interviews is er ruimte geweest om door te 

vragen en controlevragen te stellen. Door de diversiteit aan onderzoeksmethoden (interviews, 

documentenanalyses, observaties) is vast te stellen dat bij elke onderzoeksmethode soortgelijke 

antwoorden naar voren komen, waardoor is gebleken dat de validiteit hoog is.   

De ethiek van onderzoek doen draait om vijf ethische regels: goede bedoelingen, waarachtigheid, 

privacy, vertrouwelijkheid en instemming (Van Thiel, 2015, p.181). Goede bedoelingen houdt in dat 

het onderzoek niet gericht mag zijn op het aanrichten van schade. Het doel van dit onderzoek is echter 

om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke dialoog rondom inclusieve burgerparticipatie en 

om inzichten te kunnen geven wat wel of niet werkt bij inclusieve burgerparticipatie. Daarmee valt het 

doel van dit onderzoek onder goede bedoelingen. Waarachtigheid betekent dat onderzoekers 

misleiding moeten vermijden. Daarom zal ik mijn respondenten vooraf informeren over het onderwerp 

en doel van mijn onderzoek. Privacy houdt in dat respondenten het recht hebben om medewerking te 

weigeren of informatie niet te verschaffen. Respondenten mogen om die reden op elk moment hun 

bijdrage aan het onderzoek terugtrekken. Vertrouwelijkheid betekent dat er heldere afspraken 

gemaakt moeten worden over het gebruik van de informatie die wordt gegeven. Om die reden heb ik 

met elke respondent besproken in hoeverre zij anoniem verwerkt willen worden in het onderzoek. 

Enkel de participant uit Foodvalley heeft aangegeven anoniem te willen blijven. De andere 

respondenten hebben het resultatenhoofdstuk vooraf ontvangen ter controle. Als laatste zal ik ook 

rekening houden met de instemming van respondenten om deel te nemen aan het onderzoek. 

Hiermee waarborg ik ‘informed consent’.  
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5. Resultatenhoofdstuk 
In het resultatenhoofdstuk zullen de interviews, documentenanalyses en observaties gebundeld 

worden besproken. Allereerst zal ik ingaan op de relevante verschillen tussen de beide cases, die 

genoemd zijn door respondenten. Daarna zal ik de algemene uitspraken over het succes van het 

burgerforum en over inclusiviteit bespreken. Voor de rest zullen de cases zoveel mogelijk gelijktijdig 

behandeld worden, aangezien vele aspecten overeenkomen in beide cases. Indien er verschillen tussen 

de cases bestaan, zal dit besproken worden. Vervolgens zal ik de resultaten bespreken aan de hand 

van de thema’s rondom inclusiviteit zoals in de theorie besproken: toegankelijkheid, representatie en 

gelijke inbreng. Op het einde zal ik nog twee thema’s bespreken, die niet direct antwoord geven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek, maar wel interessante bevindingen zijn.  

5.1. Verschil tussen Foodvalley en Súdwest-Fryslân 
Hoewel Súdwest-Fryslân qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland is, heeft regio 

Foodvalley een hoger aantal inwoners. Qua inwoneraantal en grondoppervlakte is er dus een verschil 

tussen de cases. Tegelijkertijd is er een verschil wat betreft de regionale en lokale participatie. In 

Súdwest-Fryslân was er slechts één gemeente betrokken, terwijl in Foodvalley 8 gemeentes waren 

(Nienke). Dat maakt volgens Nienke de politiek-bestuurlijke inbedding een stuk complexer. In Súdwest-

Fryslân werd er vanwege de lokale participatie geadviseerd richting de Raad, terwijl het burgerforum 

in Foodvalley een advies schreef aan de regionale stakeholdertafel (Rob, Shannon). Dit heeft ertoe 

geleid dat de volksvertegenwoordiging in Súdwest-Fryslân actiever meegenomen kon worden in het 

gehele proces (Rob). Dit leidt er volgens Rob tevens toe dat er meer directe feedback komt en dat er 

meer invloed is op de uiteindelijke keuzes. Ook de organisatie stond volgens Shannon daardoor in 

nauwer contact met bijvoorbeeld de verantwoordelijke ambtenaar en wethouder.  

Het verschil tussen lokale en regionale participatie leidt ook tot een verschil wat betreft input in het 

RES-proces. In Foodvalley was het burgerforum een onderdeel van het traject om de RES 1.0 op te 

stellen (Nienke, Rob, Shannon). In Súdwest-Fryslân was het proces van het burgerforum erop gericht 

om de gemeente te adviseren hoe zij zouden kunnen bijdragen aan de RES (Nienke, Rob, Shannon). Dit 

houdt in dat er een advies is meegegeven waarin richtinggevende principes worden beschreven, waar 

rekening mee moet worden gehouden bij het maken en toetsen van plannen voor duurzame 

energieopwekking in het kader van de RES (NPBO, 2020B). Dit verschil heeft volgens Shannon tot een 

ander doel van het burgerforum geleid. Het burgerforum in Súdwest-Fryslân vertaalde de uitkomsten 

van de raadpleging naar de Raad en dacht na over wat zij wilden meegeven aan de gemeenteraad, 

terwijl het burgerforum in Foodvalley in het stakeholdertraject betrokken was, waar zij namens de 

burger aan tafel mochten zitten. 

Het verschil wat betreft politiek niveau van de participatie is veroorzaakt door de aanleiding van het 

burgerforumproces. In Súdwest-Fryslân is er eerder een negatieve ervaring geweest wat betreft het 

plaatsen van windmolens in het gebied, waardoor de gemeente nu vanaf het begin het proces anders 

wilde aanpakken en met burgers in gesprek wilde gaan (Nienke, Wendelin, Auke, Observatie 2, 

Observatie 5).  

Wethouder Faber (Observatie 5): “Je gaat als wethouder in gesprek over 

energieopwekking en dan kom je inwoners tegen die een verleden hebben met 

energieopwekking. Ze gaven aan: ‘wethouder, dit moet de volgende keer anders. We 

moeten er beter bij betrokken worden.’ Na een zoektocht zijn we tot een manier gekomen 

om die burgers hierbij te betrekken. Om te zeggen: burgers, hoe kijken jullie aan tegen 

energieopwekking?” 
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Een dergelijke negatieve ervaring heeft in Foodvalley niet ten grondslag gelegen aan het 

participatieproces. In Foodvalley is er gedurende het proces geconstateerd dat ook burgers aan tafel 

zouden moeten zitten in het stakeholderoverleg. Dit is voor hen de reden geweest om dit proces te 

starten (Nicky). Deze verschillen in aanleiding hebben er tevens voor gezorgd dat er in Súdwest-Fryslân 

een sterke overtuiging bestond op politiek en bestuurlijk vlak dat het gehele participatieproces nodig 

was, terwijl het in Foodvalley een stuk langer heeft geduurd voordat iedereen deze noodzaak voelde 

(Nienke).  

Een ander verschil is de manier waarop de hackathon is georganiseerd. In Súdwest-Fryslân is er vooraf 

een hackathon georganiseerd met burgers over de invulling van de keuzeopties (Shannon). In 

Foodvalley zijn er online hackathons georganiseerd, waarbij stakeholders en ambtenaren inbreng 

hadden (Shannon). Er is dus gewerkt met ander publiek. Dit heeft voornamelijk met tijdsdruk te maken 

(Shannon, Rob). Hoewel in beide cases hoge tijdsdruk was, was het in Foodvalley krapper (Rob). 

Tegelijkertijd was het meenemen van stakeholders in het proces in Foodvalley nog belangrijker, terwijl 

de focus in Súdwest-Fryslân nog meer burgergericht was (Shannon).  

Wat betreft de benadering van participanten voor het burgerforum is er ook een verschil. In Súdwest-

Fryslân konden participanten van de PWE-raadpleging op het einde aangeven dat ze deel wilden 

nemen aan het burgerforum (Shannon). In Foodvalley was het burgerforum al ingesteld voordat de 

raadpleging gestart was en is dus aparte werving voor opgezet (Shannon). Dit zal bij de 

toegankelijkheid verder worden toegelicht.  

Ook heeft de situatie rondom corona geleid tot een verschil tussen de cases. Het burgerforum van 

Súdwest-Fryslân heeft fysieke bijeenkomsten kunnen hebben, weliswaar in een grote zaal met 1,5 

meter afstand vanwege de coronamaatregelen. Het burgerforum in Foodvalley heeft enkel 

bijeenkomsten via Zoom kunnen organiseren vanwege de toenmalige coronasituatie.  

5.2. Succes 
Respondenten zijn enthousiast over het verloop van het participatieproces in Foodvalley en Súdwest-

Fryslân (Nicky, Marc, Shannon, Rob). Uit evaluaties van de PWE-raadpleging is gebleken dat de hoogste 

scores wordt toegekend aan de stelling dat overheid dit soort raadplegingen vaker moet doen 

(Observatie 6). Nicky, communicatieadviseur in regio Foodvalley, beweert dat methodes als een 

burgerforum verharding in de maatschappij kunnen tegengaan, aangezien je het dan samen moet 

doen. Samen doen betekent voor haar meer dan enkel informeren, participeren en meedenken. Het 

betekent voor haar dat je volledig moet openstaan en kunt zeggen dat ook de overheid niet alle 

wijsheid in pacht heeft.  

Respondenten geven ook aan dat participanten tevreden terug kijken op het proces. Zo geeft Marc, 

medeoprichter Public Mediation, aan dat er in beide cases wordt aangegeven dat dergelijke trajecten 

vaker moeten gebeuren. Bewoners geven aan dat ze graag betrokken willen worden en dergelijke 

gesprekken willen voeren, zodat alle perspectieven aan tafel komen. Participant Auke geeft ook aan 

positief te zijn over het proces. Hij zegt dat het gehele proces goed in elkaar zit en dat het verdiepende 

element van het onderzoek hem gelijk aansprak (Observatie 4), aangezien het niet enkel gaat over ‘ben 

je voor of tegen een windmolen?’, maar dat het dieper gaat dan dat.  

De participant uit Foodvalley leek minder enthousiast over het verlopen proces. Weliswaar geeft hij 

aan dat het fijn was om mee te kunnen praten en een mening te kunnen laten horen. Toch is er in 

Foodvalley door het burgerforum geadviseerd om burgers duurzaam te betrekken (Public Mediation, 

NPBO & Populytics, 2021A). Dit houdt volgens Nienke, adviseur bij Public Mediation, in dat er een 

vervolg zou komen van een burgerforum. Dit hoeft voor het burgerforum niet per se met dezelfde 
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burgers te zijn, maar het is belangrijk dat bewoners duurzaam oftewel langdurig en structureel 

betrokken worden bij het maken van soortgelijke beslissingen. 

Bovendien zijn bestuurders volgens Nicky enthousiast over het verloop van het traject. Ze geeft aan 

dat zij een vervolg willen op een burgerforum. 

“Maar de bestuurders zelf zeiden, ja, wij willen eigenlijk niet meer terug. Wij willen 

eigenlijk dat er ook weer een burgerforum komt. Die manier van werken we behouden.” 

Dit enthousiasme wordt bevestigd door wethouder Faber van gemeente Súdwest-Fryslân 

(Observatie 2) en wethouder De Heer van gemeente Rhenen in regio Foodvalley (Observatie 1).  

Weliswaar is dit succes niet vanzelfsprekend. Shannon benoemt de volgende voorwaarden voor succes 

in een webinar (Observatie 4): 

Vooraf:  

• Er moet als overheid nog iets te kiezen zijn.  

• Start participatie op momenten dat burgers je nog kunnen inspireren  

• Je moet als overheid durven om dilemma's voor te leggen aan burgers  

• Denk na over welke doelen je met participatie wilt bereiken en communiceer dit  

Tijdens:  

• Betrek burgers bij het ontwerp van de raadpleging  

• Goede inhoudelijke- en communicatieondersteuning vanuit de organisatie  

• Brieven sturen / goede wervingscampagne  

Na:  

• Laat een burgerforum de kennis uit de raadpleging omzetten in (normatieve) aanbevelingen  

• Betrek het burgerforum bij het vaststellen welke analyses relevant zijn.  

• Laat zien wat je van burgers hebt geleerd (en wat je verder met uitkomsten doet).  

Bovenstaand is besproken dat respondenten enthousiast zijn over het participatieproces in Foodvalley 

en Súdwest-Fryslân. Toch geeft Wendelin, communicatieadviseur in Súdwest-Fryslân, aan dat je goed 

moet kijken wanneer je een burgerforum inzet.  

“Uiteindelijk is een burgerforum natuurlijk maar een middel om je inwoners te betrekken 

hè? Dus het is ook even de vraag van: is bij elk vraagstuk een burgerforum het juiste 

middel? Weet ik niet, durf ik niet te zeggen.” 

In de context van Súdwest-Fryslân geeft ook Wendelin aan dat het een goede oplossing was. Ze voegt 

hier aan toe dat er veel manieren zijn om inwoners te betrekken: ‘participatie is immers niets anders 

dan de afstand tussen de inwoner en overheid verkleinen.’ Ook Marc stelt dat een burgerforum niet 

altijd even passend is. Het gaat volgens hem niet alleen erover dat een burgerforum op papier een 

goed idee is, maar dat het ook daadwerkelijk aansluit op de werkelijkheid en het handelen in deze 

werkelijkheid.  

Bovendien geeft Marc aan dat er veel diverse instrumenten beschikbaar zijn. Hij pleit ervoor om een 

groot scala aan instrumenten in te zetten. Op die manier kan de legitimiteit worden verhoogd. Hij 

waarschuwt hierbij dat dit wel een intensief proces is, waarbij er veel afstemming nodig is. Ook Rob, 

directeur NPBO, geeft aan dat ervoor gewaakt moet worden dat een dergelijke participatieproces 
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intensief is qua organisatie. Dit komt weliswaar ten goede aan de kwaliteit van het proces (Observatie 

3).  

5.3. Algemeen over inclusiviteit 
 

Wat betreft inclusiviteit doen een aantal respondenten algemene uitspraken. Zo licht Shannon, 

onderzoeker TU Delft, toe dat er volgens haar drie verschillende begrippen door elkaar lopen in 

discussies rondom inclusiviteit. Deze quote laat zien dat enkel representativiteit of toegankelijkheid 

alsnog als onvoldoende beschouwd kan worden. Dit laat zien dat een dergelijk begrip niet de gehele 

lading dekt.  

“Eigenlijk zijn er 3 begrippen die door elkaar heen lopen. Eén is inclusiviteit, één is 

representativiteit en één is legitimiteit. Bij representativiteit ga je gewoon kijken: hoe ziet 

de populatie eruit in de regio en in hoeverre lijkt de steekproef daarop? Je kunt op basis 

van een vrij laag deelnemersaantal hele representatieve uitspraken doen, maar dan 

kunnen mensen zich afvragen of het legitiem is om op basis van een subset uitspraken te 

doen voor een bepaalde regio. Inclusiviteit heeft meer te maken met toegankelijkheid en 

de mogelijkheid om mee te kunnen doen.” 

Bastiaan, procesbegeleider RES Foodvalley, benoemt ook dat de inclusiviteit van het proces al snel aan 

bod wordt gesteld op het moment dat hij een presentatie geeft. Dit toont aan dat mensen erg bezig 

zijn met de processen rondom inclusiviteit. Bastiaan geeft hierbij zelf aan dat hij het belangrijk vindt 

om actief te communiceren over de rol van inclusiviteit in het proces. 

“Iedere keer als ik een presentatie geef, leg ik het gehele proces weer uit. Maar als je dat 

niet uitlegt, dan zijn er altijd mensen die zeggen van: oh, maar hoe is het dan 

representatief? Hebben jullie wel je best gedaan om voldoende te communiceren? Je 

moet dat dus heel actief blijven brengen en echt onderdeel maken van je proces. En als je 

dat niet doet, dan heb je het risico dat je die verbinding, die je nodig hebt om het verschil 

te maken, mist.” 

Rob bespreekt hoe cijfers rondom representativiteit ook verdraaid kunnen worden, waardoor het 

verhaal rondom inclusiviteit afgezwakt kan worden. Om die reden stelt Rob dat je hier actief op moet 

inspelen.  

“Op het moment dat het in de Raad behandeld wordt, krijg je weer van die populistische 

mensen. In de raadsbehandeling werd uiteindelijk gezegd van: ja, maar we hebben 92.000 

inwoners in Súdwest-Fryslân en die internet raadpleging was maar 1600/1700 mensen. 

Dat staat in geen verhouding. Dus dat populisme, dat moet je proberen te ondervangen.” 

Nicky vergelijkt het debat rondom inclusiviteit bij een burgerforum met PWE-raadpleging met andere 

participatievormen. Zo valt het haar op dat dergelijke vragen niet gesteld werden bij een 

informatieavond die vroeger georganiseerd werd. Ze is van mening dat deze informatieavonden ook 

een stuk verbeterd kunnen worden op het moment dat mensen daar persoonlijk voor worden 

uitgenodigd middels gelote brieven (Observatie 1). Marc benadrukt hierbij dat het vergroten van 

inclusiviteit een scala aan activiteiten vereist. Inclusiviteit wordt dus niet verhoogd op het moment dat 

je één specifieke vorm van burgerparticipatie inzet, maar juist door de combinatie van verschillende 

vormen.  

Nienke zet een kanttekening bij het creëren van een participatievorm die inclusief zou zijn. Ze 

waarschuwt dat iets theoretisch erg toegankelijk kan zijn, maar dat het voor haar uiteindelijk draait 
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om hoe de participanten het zelf ervaren. Hierbij maakt zij dus een onderscheid tussen 

toegankelijkheid aan de voorkant van het proces en de toegankelijkheid bij de daadwerkelijke 

uitvoering van het participatieproces.  

“Mijn focus ligt altijd bij of het ook zo ervaren wordt. Je kan honderdduizend dingen doen 

om een proces toegankelijk te maken. Als mensen het niet ervaren als toegankelijk, dan 

heb je het eigenlijk voor niks gedaan, behalve voor je eigen idee.” 

De participant uit Foodvalley heeft het burgerforum niet als inclusief ervaren. Hij beweert dat je met 

een gelote selectie nooit tot een juiste verdeling kunt komen, aangezien er op die manier niet 

daadwerkelijk ‘de vinger op de zeker plek wordt gelegd’. Hij vertelt bovendien dat andere 

burgerforumleden niet wilden deelnemen aan dit onderzoek vanwege de focus op inclusiviteit: 

“Er waren nog 5 of 6 mensen die gevraagd waren om met je dit interview te doen en die 

hebben allemaal gezegd van: nou daar hebben we geen zin in. Er was zelfs iemand die zei 

van: hoe wil je inclusiviteit gaan doen met het klimaat? Dan moet je bij wijze van spreken, 

half transseksueel zijn, half man/vrouw, half zwart/wit. Het heeft er allemaal niks mee te 

maken. Dan denk ik: ja, dat is wel zo, maar het treft iedereen. En een goede afspiegeling 

in je participatieproces vergt dan meer dan 500 brieven de deur uitsturen.” 

5.4. Toegankelijkheid 
In dit onderdeel wordt de toegankelijkheid van het participatieproces besproken. Dit is onderverdeeld 

in de benadering en de selectie van participanten, waarbij telkens een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de PWE-raadpleging en het burgerforum. Daarna zal ook worden ingegaan op de motieven van 

participanten om deel te nemen aan het burgerforum. Als laatste zullen belemmeringen wat betreft 

de toegankelijkheid worden besproken.  

5.4.1. Benaderen van participanten 
Participatieve Waardenevaluatie 

De werving voor participanten van de PWE-raadpleging is op diverse manieren verlopen. In Foodvalley 

waren de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de verspreiding van de raadpleging binnen hun eigen 

kanalen. Daarnaast heeft de regio centraal ervoor gezorgd dat de campagne voor de raadpleging goed 

verliep. In onderstaand overzicht is gedetailleerd weergegeven op welke manier de raadpleging is 

verspreid in de maanden december en januari (Spruit & Mouter, 2021).  

• Regionaal en lokaal persbericht 

• Eigen kanalen van deelnemers stakeholderoverleg 

• Flyer toegevoegd aan de huis-aan-huisbladen 

• Het netwerk van de gemeenten, zoals woningbouwcorporaties, sociaal domein en wijkteams 

• Nieuwsbrief van regio Foodvalley 

• Advertentie op www.resfoodvalley.nl 

• Gemeentelijke websites 

• Brieven gestuurd naar 10.000 huishoudens 

• (Betaalde) social mediacampagne via Facebook en Instagram 

• Berichten op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram 

• Extra actie om laaggeletterden te bereiken via contacten van de gemeente, zoals het Taalhuis 

Er werden aselect brieven rondgestuurd in de gemeenten. Dit is gedaan om een controlegroep te 

kunnen vormen voor de reactie die via andere kanalen zijn binnengekomen (RES Regio Foodvalley, 

2020B). Nicky, communicatieadviseur in Foodvalley, vertelt meer over de manier van het benaderen 

http://www.resfoodvalley.nl/
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van respondenten voor de PWE-raadpleging. Ze vertelt dat er veel tijd en aandacht is uitgegaan naar 

het benaderen van deelnemers.  

“Er is een communicatiestrategie opgesteld, campagne-achtig, met huis-aan-huis bladen, 

Facebookadvertisement etc. We hebben zelfs tot en met hier in huis geholpen met het 

faciliteren van gemeenten om 3000 brieven te versturen. Er is dus enorm geprobeerd te 

faciliteren. […] Dus daar zit toch wel aardig geld en tijd in.” 

In Foodvalley hebben uiteindelijk 1795 inwoners meegedaan aan de PWE-raadpleging (Public 

Mediation, NPBO & Populytics, 2021A). Dat is 0,5% van de gehele populatie in de regio (Spruit 

& Mouter, 2021).  

In Súdwest-Fryslân is de PWE-raadpleging gedurende vijf weken beschikbaar geweest om in te vullen. 

De raadpleging is verspreid via onder andere berichten in kranten, sociale media, een brief aan 10.000 

huishoudens en een panelbureau (Spruit & Mouter, 2020). Een gedetailleerder overzicht van de 

werving voor de PWE-raadpleging in de maanden april en mei is in onderstaand overzicht te zien 

(Spruit & Mouter, 2020): 

• Advertentie in de lokale krant 

• Persbericht 

• Uitnodiging naar deelnemers van de hackathon 

• Uitnodiging naar contacten van de gemeente 

• Uitnodiging via dorpsraden 

• Advertentie op eigen website van gemeente 

• Brieven gestuurd naar 10.000 huishoudens 

• Betaalde social mediacampagne via Facebook en Instagram 

• Berichten op LinkedIn-, Facebook-, Twitter- en Instragramaccounts van de gemeente 

• Vlogs gemaakt en lesmateriaal aangeboden aan MBO’s en middelbare scholen om jongeren 

aan te trekken 

• Extra laagopgeleiden geworven via Kantar Public 

• Controlegroep geworven via Kantar Public 

In Súdwest-Fryslân heeft de PWE-raadpleging 1376 inwoners als respondenten opgeleverd (Spruit & 

Mouter, 2020). Dit betreft 1,8% van de inwoners van Súdwest-Fryslân van 14 jaar en ouder (resultaten 

raapleging). Dit is het hoogste deelname-aantal ooit behaald met een dergelijke online 

onderzoeksmethode (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020A; Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020F; Spruit 

& Mouter, 2020; Observatie 5). 

Voor beide cases geldt dat het de vraag blijft in hoeverre burgers daadwerkelijk bereikt worden. Zo 

stelt de participant van Súdwest-Fryslân Auke dat het de vraag is wie huis-aan-huis-krantjes leest. 

Volgens hem zal de jongere generatie hiermee niet bereikt worden. De participant van Foodvalley is 

van mening dat weinig burgers geïnteresseerd zijn om een stuk van de gemeente te lezen in de krant. 

De krantenkop moet volgens hem dusdanig aanspreken dat mensen niet gelijk doorbladeren.   

“Als ik kijk naar de gemiddelde Nederlander, die denkt: oh ja, dat is de gemeente, nou 

volgende bladzijde, wat is er nog meer gebeurd? Dus je leest er snel overheen. Maar zodra 

je in de krant zet: de energierekening wordt met €1.000 verhoogd, dan heb je de 

aandacht. Dat hoeft helemaal niet waar te zijn, maar dan heb je de aandacht van de 

mensen.” 

Burgerforum 
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De werving van participanten voor het burgerforum is in de cases verschillend verlopen. In Foodvalley 

zijn er allereerst 5000 brieven verstuurd met een uitnodiging. Deze brieven werden naar willekeurige 

personen uit de regio gestuurd. Zij waren op een aselecte manier geselecteerd vanuit het 

bevolkingsregister (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021B). Er heeft vooraf geen selectie 

plaatsgevonden op criteria, die burgers zouden moeten hebben om een uitnodigingsbrief te 

ontvangen. Wel is ervoor gekozen om een minimaal aantal brieven vast te stellen per gemeente. 

Hierbij is rekening gehouden met het aantal huishoudens per gemeente. Op die manier kon de 

spreiding over de acht gemeentes gewaarborgd worden (NPBO, 2020A).  

Naar aanleiding van deze werving hebben 93 mensen zich aangemeld om deel te nemen aan het 

burgerforum (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021B; Public Mediation, NPBO & Populytics, 

2021A; NPBO, 2020B). Deze burgers hebben zich aangemeld middels een online formulier, waarin zij 

informatie hebben verschaft voor de verdere selectie van het burgerforum (NPBO, 2020A).  

De werving voor het burgerforum in Súdwest-Fryslân is via de PWE-raadpleging gegaan. Bij het invullen 

van de vragenlijst konden inwoners aangeven of ze mee wilden doen aan het burgerforum (Wendelin). 

Daarnaast is er voor het burgerforum nog een aparte werving gedaan (Wendelin). In Súdwest-Fryslân 

heeft de werving voor het burgerforum 32 aanmeldingen opgeleverd (Gemeente Súdwest-Fryslân, 

2020C) 

Volgens Shannon, onderzoeker TU Delft, is er een licht verschil te zien in de burgers die zich hebben 

aangemeld naar aanleiding van de verschillende methodes in werving. Ze heeft het gevoel dat het 

burgerforum in Foodvalley meer divers was wat betreft betrokkenheid bij het thema. Tevens benoemt 

ze dat er binnen de cases al veel is gedaan wat betreft verschillende groepen betrekken. Tegelijkertijd 

geeft zij aan dat er enorm veel creatieve dingen zijn om te verzinnen en dat er om die reden nog meer 

mogelijk is dan dat er nu al is gedaan. Als voorbeeld noemt ze om brieven specifiek aan jongeren te 

sturen in plaats van brieven versturen per postcode. Op die manier zou de respons van jongeren 

verhoogd kunnen worden. Een ander voorbeeld die zij noemt is het benaderen van jonge ouders via 

kinderdagverblijven.  

5.4.2. Selectie van het burgerforum 
Zoals bovenstaand benoemd, hebben 93 burgers zich aangemeld voor het burgerforum van Foodvalley 

(Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021B; Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A; NPBO, 

2020B) en 32 burgers in het burgerforum van Súdwest-Fryslân (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C). 

Het streven was in beide cases om een burgerforum samen te stellen van maximaal 20 deelnemers. 

Dit is een groepsgrootte, waarin ook groepsgesprekken nog mogelijk zijn (Rob; Observatie 3). Uit die 

grotere groep aanmeldingen heeft daarom een selectie plaatsgevonden. Het NPBO heeft in beide cases 

20 deelnemers geselecteerd op basis van criteria als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 

geografische verdeling (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A; RES Regio Foodvalley, 2020B; 

Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C).  

Ook wordt voor Foodvalley benoemd dat het burgerforum ook representatief moet zijn ten aanzien 

van de grootte van de gemeente (RES Regio Foodvalley, 2020B). Het NPBO is om die reden in 

Foodvalley als volgt te werk gegaan. Ze hebben allereerst 16 personen geselecteerd, waardoor er twee 

deelnemers uit elke gemeente vertegenwoordigd waren. Hierbij is getracht om alle selectiecriteria in 

te vullen. De overige vier plekken zijn daarna opgevuld, rekening houdend met de omvang van de 

gemeente. Bovendien konden deze overige vier plekken als aanvulling dienen op de benodigde 

representativiteit van het totale burgerforum (NPBO, 2020A).  
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Voor de casus in Foodvalley wordt benoemd dat het oorspronkelijk ook de bedoeling was om 

‘verbinding met het onderwerp’ als selectiecriterium te nemen. Er is door de aangemelde burgers 

echter te weinig informatie verschaft over dit criterium en is om die reden niet meegenomen in het 

selectieproces. Weliswaar zijn er twee personen geselecteerd, omdat hun kennis en/of ervaring een 

bijdrage zou kunnen leveren aan het burgerforum (NPBO, 2020B).  

In Foodvalley waren 20 burgerforumleden geselecteerd en hebben uiteindelijk 14 burgerforumleden 

deelgenomen. Rob vertelt dat een deelnemer hiervan direct is afgevallen en dat de andere deelnemers 

later zijn afgevallen als gevolg van privéomstandigheden. Het NPBO noemt het aantal deelnemers in 

Foodvalley ‘een geschikte omvang om discussies te voeren en samen te werken’ (Public Mediation, 

NPBO & Populytics, 2021A). In Súdwest-Fryslân waren allereerst 16 burgerforumleden geselecteerd 

(Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C), waarna uiteindelijk 12 deelnemers deelgenomen hebben aan het 

burgerforum (NPBO, 2020B). Vanwege persoonlijke omstandigheden zijn er in Foodvalley nog 5 

deelnemers afgehaakt (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A). Volgens Nicky, 

communicatieadviseur in Foodvalley, hadden deze redenen niks te maken met het participatieproces 

zelf.  

 “Het waren allemaal persoonlijke omstandigheden: ziekenhuizen, corona, ouders die ziek 

waren, dat soort zaken. Daarom zijn er een aantal afgevallen.” 

Rob, directeur NPBO, (Observatie 5) zegt dat je altijd ziet dat er toch nog mensen afhaken op 

het moment dat het echt wordt en het proces langer duurt waardoor het meer inspanning 

vraagt.  

Het selectiecriterium ‘geografische ligging’ heeft in beide cases een bijzondere positie. Aangezien de 

cases in Foodvalley een regionaal participatieproces betreft, waar verschillende gemeenten bij 

betrokken zijn, werd het belangrijk geacht dat uit elke gemeente een deelnemer in het burgerforum 

zat (Shannon). Er is een afweging gemaakt op basis waarvan de deelnemers van het burgerforum 

geselecteerd moesten worden wat betreft geografische spreiding: op basis van het aantal huishoudens 

of op basis van grondoppervlakte (NPBO, 2020A). Hierbij is de afweging dat het “eerlijker” voelt als 

een gemeente met meer inwoners ook meer inwoners in het burgerforum heeft. Tegelijkertijd heeft 

een gemeente met een groter grondoppervlakte meer ruimte voor de invulling van 

duurzaamheidsprojecten. Het gaat bij het burgerforum echter niet om het aantal stemmen, maar om 

diversiteit. Daarom is er gefocust op de spreiding over het gebied, waarbij er rekening is gehouden 

met de diversiteit aan type gebieden. In de raadpleging zijn inwoners uit gemeenten met meer 

inwoners immers al beter vertegenwoordigd worden. Dit wordt verder besproken bij de beschrijvende 

representatie. Tegelijkertijd lijken gemeentegrenzen geen belangrijke rol te spelen in soortgelijke 

vraagstukken. Er is gebleken dat het type gebied hierbij een dominantere rol aanneemt (NPBO, 2020B). 

Uiteindelijk heeft de gemeente met het hoogste aantal inwoners een extra deelnemer in het 

burgerforum gekregen (NPBO, 2020B). Ook de gemeente met relatief veel betrokkenheid in 

studieopdrachten heeft een extra deelnemer gekregen (NPBO, 2020B).  

Het belang van het werken middels gebiedsgrenzen in plaats van gemeentegrenzen is naar voren 

gekomen in een casus in Foodvalley. Zo zijn uitnodigingen verstuurd via een selectie aan postcodes. Er 

is echter een straat in de regio, waarvan de ene kant van de straat bij de ene gemeente hoort en de 

andere kant van de straat bij de andere gemeente. Deze twee gemeentes behoren zelfs tot een andere 

RES-regio. Bewoners van deze straat werden boos, aangezien slechts een gedeelte van de bewoners 

een brief had ontvangen. Dit is tijdig gecorrigeerd met extra brieven, maar heeft de organisatie in 

Foodvalley geleerd dat gebiedsgericht werken passender is in een dergelijke situatie (Nicky).  
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In Súdwest-Fryslân was de geografische spreiding op een andere manier relevant. In het verleden is er 

in de gemeente Súdwest-Fryslân immers gedoe ontstaan rondom het plaatsen van windmolens in het 

gebied (Wendelin, Auke, Rob, Hoogendoorn, 2016; Observatie 5). Hier zijn een aantal burgers 

ontevreden over. Rob zegt hier het volgende over: 

“We merkten dat we eigenlijk langs elkaar heen leefden, dat we de burgers niet 

meenemen. En dat doordat we ze niet meenemen eigenlijk de weerstand alleen maar 

toeneemt. Waardoor naar ons idee  de democratie aan het vastlopen is als je niet de 

volgende stap in de participatie maakt.” 

Dit voorval is de aanleiding geweest om ditmaal een vroegtijdig participatieproces op te zetten 

(Observatie 5, Auke, Rob, Wendelin). Door de ervaringen van burgers uit het verleden zullen inwoners 

van het gebied rondom de eerder geplaatste windmolens negatiever zijn. Wendelin, 

communicatieadviseur Súdwest-Fryslân, zegt hier het volgende over: 

“In ieder geval zeker die geografische ligging is heel belangrijk. De zuidkust is de kust van 

het IJsselmeer waar van alles gebeurd is. De rest wat erachter ligt, daar liggen de belangen 

ook heel anders, dus wij wilden niet alleen maar mensen hebben die tegen waren, die aan 

die kust zitten, maar ook niet alleen maar mensen die juist niet aan de kust zaten, want 

ook van de mensen die aan de kust zitten moet hun stem meewegen.” 

De geografische spreiding hangt in dit geval dus ook samen met de substantieve representatie. De plek 

waar een burger woont, kan immers invloed hebben op de wijze waarop iemand in een vraagstuk 

staat. Hiermee heeft de geografische spreiding dus invloed op de hoeveelheid mensen die een 

tegengeluid bieden. Je wil namelijk dat zowel de voor- als de tegengeluiden naar voren komen in een 

burgerforum (Rob). Rob benoemt dit als volgt: 

“De eis om iemand die al naast een plan woont mee te nemen in het burgerforum bij de 

energietransitie is er om ook dat tegengeluid in dat burgerforum in te gaan brengen.” 

De benadering en de selectie hangt samen de representatie van het uiteindelijke burgerforum. Rob, 

directeur NPBO, benoemt dat ‘hoe meer aanmeldingen, hoe beter je het kan doen’.  

5.4.3. Motieven voor deelname burgerforum 
Volgens Shannon, onderzoeker TU Delft, hebben burgerforumleden zeer diverse motieven voor hun 

deelname. De diversiteit reikt van ‘dit is een onderwerp waar ik iets mee moet, omdat ik kinderen heb’ 

tot ‘ik ben net verhuisd en wil graag mensen leren kennen’. Deze eerste reden was voor de participant 

uit Foodvalley een reden om deel te nemen. Zo geeft hij zelf aan dat ‘zijn belang de toekomst van zijn 

kinderen en kleinkinderen is’. De tweede reden sluit aan bij het motief van participant Auke uit 

Súdwest-Fryslân om deel te nemen. Hij geeft aan dat hij net verhuisd was en graag iets terug wilde 

doen voor de gemeente, waar hij was komen wonen: 

“Ik was net definitief naar Friesland verhuisd. Dan heb ik sowieso altijd zoiets van: als ik 

ergens in kan participeren in het stadje zelf of in de gemeente, dan doe ik dat wel. Ik heb 

gekozen om hier te wonen. Ze doen dingen voor mij, dan wil ik ook altijd meteen dingen 

terugdoen en participeren.” 

Tegelijkertijd geeft Shannon aan dat deelnemers meedoen, omdat ze het onderwerp interessant 

vinden en door het burgerforum daarin gevoed worden. Dit wordt bevestigd door Auke met zijn reden 

om in Súdwest-Fryslân deel te nemen. Hij geeft aan dat hij zich al bezig hield met onderwerpen rondom 

het klimaat. Tegelijkertijd was de voormalige negatieve ervaring rondom het plaatsen van windmolens 
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in het gebied voor hem ook een reden om bij te dragen. Ook de participant uit Foodvalley geeft aan al 

interesse te hebben in het onderwerp.  

De participant uit Foodvalley geeft tevens aan dat hij heeft deelgenomen aan het burgerforum, omdat 

hij vanwege zijn pensioen en het wegvallen van activiteiten door de coronacrisis genoeg tijd hiervoor 

over had.  

5.4.4. Weghalen van belemmeringen 
Er zijn geen extra acties uitgevoerd op het weghalen van belemmeringen zoals vergoeding, mobiliteit, 

kinderopvang, zoals genoemd staan in de theorie. In Foodvalley kan dit deels te maken hebben met 

het feit dat de bijeenkomsten digitaal werden georganiseerd, waardoor mobiliteit en kinderopvang 

niet als een belemmering werden ervaren. Technologie en intensiviteit komen wel aan bod in de 

empirie. Tevens zijn er andere belemmeringen wat betreft toegankelijkheid naar voren gekomen 

tijdens het onderzoek, namelijk: tijd en communicatie en negatieve reacties. Deze worden 

onderstaand besproken, waarbij ook benoemd zal worden of er extra acties zijn uitgevoerd om de 

belemmering weg te halen.  

Software 

Shannon, onderzoeker TU Delft, geeft aan dat de software van de PWE-raadpleging als toegankelijk 

voor veel personen wordt ervaren. Ze geeft zelfs aan dat laagopgeleiden vaker enthousiast zijn dan 

hoogopgeleiden. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de raadpleging, waarbij 70% van de laagopgeleiden 

(zeer) positief is over de PWE-raadpleging als manier om inwoners te betrekken bij keuzes over de 

toekomst (Spruit & Mouter, 2021). Niek Mouter (Observatie 2), die de PWE-raadpleging heeft 

ontwikkeld, vertelt dat er uit evaluaties blijkt dat hoogopgeleiden de software vaak minder positief 

beoordelen dan laagopgeleiden.  Ook dit komt naar voren in de evaluatie van de PWE-raadpleging. 

Meer dan 70% van de laagopgeleiden is positief over de PWE-raadpleging als vorm om inwoners te 

betrekken ten opzichte van bijna 60% van de gehele groep respondenten (Spruit & Mouter, 2021). De 

reden voor een negatieve evaluatie van hoogopgeleiden is vaak dat de software te moeilijk zou zijn om 

te participeren voor laagopgeleiden (Observatie 2).  

In Foodvalley was er ook een helpdesk voor mensen om de raadpleging samen in te vullen (RES Regio 

Foodvalley, 2020B). Wendelin, communicatieadviseur Súdwest-Fryslân, vertelt echter dat het 

programma mogelijk tot minder respondenten heeft geleid, aangezien het een lange vragenlijst was 

waarbij veel tekst gelezen moest worden.  

“Je zag in het aantal deelnemers aan het onderzoek dat onder 90.000 inwoners deden 

een 1500 mensen mee aan het onderzoek. Dat was volgens TU Delft vrij veel. Maar wij 

zagen op de achtergrond wel dat heel veel mensen afhaakten, die de onderzoekstool 

hadden geopend en dus ineens op de vragenlijst uitkwamen die 20 minuten duurde met 

heel veel tekst die ze moesten lezen. Dan zag je dat mensen weggingen uit die omgeving. 

Ja, dat moet iets te maken hebben gehad met de moeilijkheidsgraad.”  

Uit de evaluatie van de PWE-raadpleging in Súdwest-Fryslân blijkt dat de software niet goed werkte 

op mobiele apparaten (Spruit & Mouter, 2020). Dit zou mogelijk ook een reden kunnen zijn voor 

minder respondenten volgens Wendelin. Vanwege de moeilijkheidsgraad en de toegankelijkheid van 

de software doet Wendelin de volgende uitspraak: 

“Het kan best zijn dat zowel jong als oud afgehaakt zijn voor een deel, omdat de ene groep 

het te moeilijk vond en de andere groep vond dat het niet handig genoeg te benaderen 
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was. Het is niet even 3 vragen beantwoorden. Nee, het is echt even 20 minuten even goed 

erdoorheen akkeren.” 

Shannon legt uit dat lange vragenlijsten op mobiele apparaten door panelbedrijven worden afgeraden, 

aangezien respondenten dan minder lange inhoudelijke antwoorden typen. Wendelin zegt dat het 

online beter bereikbaar zou moeten zijn, maar ook beter begrijpelijk. Dit hangt tevens samen met het 

moeilijke onderwerp (Wendelin). Shannon voegt hieraan toe dat het tijdspad hier ook invloed op heeft 

gehad, aangezien er nu minder tijd was om teksten te herzien en compacter te schrijven. Een digitale 

vragenlijst neemt dus weliswaar belemmeringen weg, aangezien er een grote beschikbaarheid is aan 

digitale apparaten. Tegelijkertijd brengt de software bepaalde belemmeringen met zich mee doordat 

het niet te gebruiken was op mobiele apparaten en minder toegankelijk is voor mensen die digitaal 

minder onderlegd zijn.  

De belemmeringen in software hangen volgens Wendelin ook samen met de moeilijkheidsgraad. In de 

PWE-raadpleging is dit zoveel mogelijk ondersteund door het verschaffen van informatie en visuals 

(Observatie 5). Voor de burgerforumleden is deze moeilijkheid zoveel mogelijk weggenomen door 

informatievoorziening, waarover meer zal worden toegelicht bij ‘gelijke inbreng’.  

Intensiviteit 

De participant uit Foodvalley geeft aan dat hij het burgerforumproces als intensief heeft ervaren. Hij 

heeft het hierbij over de tijd nemen en zin hebben om informatie door te lezen, maar ook de 

bijeenkomsten zelf heeft hij als intensief ervaren: 

“Dat was zeker intensief, want de avonden waren best wel lang. Het begon, als ik het me 

goed herinner, rond een uur of 7 en dat werd al snel 10 uur of half 11. Het heeft echt wel 

heel veel impact op je privé omstandigheid en uren, wat je erin steekt.” 

Nicky, communicatieadviseur in Foodvalley, vult aan dat burgerforumleden in Foodvalley hebben 

aangegeven dat het meer tijd heeft gekost dan zij gedacht hadden. Deze intensiviteit wordt door de 

organisatie erkend en wordt zoveel mogelijk weggenomen door hen in het gehele proces te 

ondersteunen. Marc, medeoprichter Public Mediation, omschrijft deze ondersteuning als volgt: 

“Wat we doen, is dat we de bijeenkomsten organiseren, dat we voorstellen doen voor de 

agenda’s, dat we als er kennisvragen zijn, zorgen dat er experts zijn die die kunnen 

beantwoorden, dat we de verslagen maken, dat we zelfs de adviezen ook schrijven, op 

basis van hun input. Ja, het zijn ook wel mensen die vrijwillig tijd besteden, hè? Dus voor 

je het weet zijn ze gewoon 8 avonden, wat wel veel is, eraan kwijt dus dan help je hen 

eigenlijk.” 

Tijd en communicatie 

Nicky vertelt dat het burgerforum in Foodvalley vond dat ze te laat in het RES-proces betrokken zijn. 

Dit wordt door de participant in Foodvalley bevestigd. Toch ontstaat er ook vaak pas reactie onder 

inwoners op het moment dat plannen concreet worden. De participant uit Foodvalley doet hier de 

volgende uitspraak over:  

“Op het moment dat het concreet wordt, dan gaan de mensen pas reageren. Als je zegt: 

er komt een windmolen bij jullie in de regio. Oké… Regio is een wijd begrip hè. Maar als 

ze zeggen: de regio is bij jou achter. Ja, dan is het ineens heel anders natuurlijk. […] Tenzij 

men had gezegd: over 25 jaar staat er bij jou een windmolen in de tuin. Wil je dat? Of krijg 
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je een zonnepark naast de deur. Of een kerncentrale. Nou, dan ga je anders over dingen 

nadenken.” 

Ook participant Ingrid Lether (Observatie 6) bevestigt dit. Zij zegt dat ze met het burgerforum ‘op een 

rijdende trein zijn gesprongen’. Rob waarschuwt dat de grootste valkuil bij dergelijke 

participatietrajecten is dat mensen denken dat ze te laat zijn begonnen en daardoor nog later beginnen 

(Observatie 6). Nicky geeft aan dat ze hieruit heeft geleerd dat het nemen van tijd enorm belangrijk is 

voor een proces rondom een burgerforum. Zo geeft ze aan dat er tijd nodig is om te verdiepen in het 

onderwerp en voor de groepsvorming. Ze geeft hierbij expliciet aan dat tijd nemen niet altijd lang hoeft 

te duren. Het gaat ook vooral om aandacht en een persoonlijke benadering.  

In beide processen was er veel tijdsdruk (Nienke, Nicky, Rob). In Foodvalley heeft het bestuurlijk-

politiek ingewikkeld proces door de regionale participatie hierin een rol gespeeld. Nienke, adviseur bij 

Public Mediation, geeft aan dat dit effect heeft gehad op de diepgang van het advies:  

“Eigenlijk was er gewoon veel te weinig tijd. Ik geloof dat we 4 of 5 bijeenkomsten met 

dat burgerforum hebben gehad. Daarin moesten we van kennismaken tot een gedeeld 

einddocument. Dat is eigenlijk veel te weinig. Ik denk dat dat wel invloed heeft gehad op 

hoe diepgaand zo’n advies kan zijn.” 

Nicky neemt deze tijdsdruk mee als een leerpunt voor een volgend traject: 

“Neem tijd wanneer je geen tijd hebt. Dat is mijn grootste les. Dat is echt een tegeltje wat 

ik op mijn muur heb hangen.” 

Rob, directeur NPBO, sluit zich erbij aan dat er meer tijd genomen moet worden. Ook geeft Rob aan 

dat de tijdsdruk effect heeft gehad op de communicatie. Het benaderen van lastig bereikbare groepen 

voor de PWE-raadpleging kost immers meer tijd. Hier zou nog meer tijd en vooral ook 

communicatiekracht voor uitgetrokken moeten worden volgens Rob. Op die manier heeft de tijdsdruk 

dus ook effect op de toegankelijkheid van de PWE-raadpleging. Niet alleen meer tijd uittrekken, maar 

ook meer communicatiekracht is dus een les, die Rob heeft geleerd.  

“Je moet echt met zijn allen je schouders eronder zetten en veel gaan communiceren.” 

Bastiaan, procesbegeleider RES Foodvalley, sluit zich erbij aan dat communicatie van essentieel 

belang is bij een burgerforum. Tegelijkertijd waarschuwt hij ook ervoor dat het meer werk kost dan 

verwacht. 

“Dat vind ik wel een ding van let op: het is echt een achtbaan en dat kan heel snel onrustig 

worden, dus je hebt echt een vliegende keep nodig die in de communicatie daar heel sterk 

is. En dat is een aspect wat ik denk dat mede heeft bijgedragen aan het uiteindelijke 

succes van dit forum.” 

Nicky geeft aan dat dit voornamelijk voor kleine gemeentes lastig is, aangezien daar vaak weinig tijd 

staat ingepland voor communicatie. 

“Dat is ook handen en tijd, hè. […] Als je een kleine gemeente hebt, die hebben soms maar 

één uur per week voor communicatie.” 

Negatieve reacties 

Nicky, communicatieadviseur in Foodvalley, geeft aan dat er in de vragenlijst richting de 

burgerforumleden als groep negatieve reacties zijn gekomen vanuit andere inwoners van de regio. 

Omdat burgerforumleden het gevoel hadden dat zij hun best deden voor hun mede-inwoners, 
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kwamen deze negatieve reacties hard aan. Nicky legt in onderstaande quote uit op welke manier 

burgerforumleden om zijn gegaan met negatieve reacties en wat dit bij hen heeft opgewekt. 

“Daar zijn ze na een tijdje overheen gekomen. Bij de evaluatie helemaal aan het eind, zei 

iemand: ik was toen echt bijna afgehaakt, maar ik vond het toch heel waardevol 

uiteindelijk. Omdat hij nooit gedacht had dat zijn stem waardevol zou zijn.” 

Marc, medeoprichter Public Mediation, geeft tevens aan dat ze de participanten in Foodvalley 

om die reden anoniem hebben gehouden. Op die manier konden zij niet worden gezien als 

representant van hun eigen gemeente en hier op aangesproken worden door andere bewoners. 

Marc ziet dit als een taak van de organisatie om burgers ook in bescherming te nemen. 

5.5. Representatie 
In onderstaande bespreking van representatie zal wederom een onderscheid worden gemaakt tussen 

de beschrijvende representatie en de substantieve representatie. De beschrijvende representatie zal 

zowel voor de PWE-raadpleging als voor het burgerforum voor beide cases apart worden besproken. 

De substantieve representatie is in beide cases gelijk aan elkaar en heeft betrekking op het 

burgerforum.  

5.5.1. Beschrijvende representatie 
Niek Mouter, onderzoeker TU Delft, (Observatie 2) benoemt dat de PWE-raadpleging is opgesteld om 

het hoge aantal usual suspects te verminderen. De drempel om deel te nemen aan een PWE-

raadpleging is immers lager doordat het minder tijdsintensief is. Shannon licht toe dat er is gekozen 

om de representativiteit op een aantal kenmerken te toetsen. Dit betreffen ook de selectiecriteria voor 

het burgerforum. Deze kenmerken zijn geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, geografische spreiding en 

interesse in duurzame energie. Een steekproef is representatief op het moment dat deze op basis van 

relevante kenmerken overeenkomt met de gehele populatie (Spruit & Mouter, 2020). Het kan echter 

zo zijn dat ook andere kenmerken effect hebben op het denken over de invulling van de RES. Je weet 

immers niet of je alle relevante eigenschappen van deelnemers hebt gemeten (Shannon). In dit 

onderzoek kan er enkel gebruik worden gemaakt van de eerder genoemde kenmerken, waar gebruik 

van is gemaakt in de cases, aangezien hier gegevens over beschikbaar zijn. In zijn algemeenheid geven 

meerdere respondenten (Rob, Shannon) aan dat er bij participatie een geïnteresseerder publiek wordt 

getrokken. In Súdwest-Fryslân is dit ook uit analyse gebleken (Observatie 5). Op de vraag of Nienke, 

adviseur bij Public Mediation, de uiteindelijke burgerfora representatief vindt, antwoordt zij:  

“Als ik kijk naar de selectiecriteria die wij hebben gebruikt, dan is mijn antwoord ja.”  

Ook Rob, directeur NPBO, bevestigt dat de samengestelde groep van het burgerforum 

representatief genoemd mag worden. Hierbij plaatst hij de kanttekening dat het ook afhangt 

van de hoeveelheid mensen waaruit je kunt selecteren. 

“Je wil graag een zo groot mogelijke aanmelding hebben om zo breed mogelijk daaruit te 

kunnen selecteren om het dan zo goed mogelijk te doen, maar gezien de aanmeldingen 

die we hadden, de hoeveelheid mensen die we nodig hadden, denk ik wel dat het wel 

daar goed gelukt is. Wil niet zeggen dat het niet beter kan. Wat ik ook zeg hè: hoe meer 

aanmeldingen, hoe beter je het kan doen. Maar het laatste stukje verbetering dat gaat 

niet meer zoveel schelen. Dus nee, ik denk dat het goed gelukt is daar.” 

Ook Nienke geeft aan dat er altijd bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zullen zijn, aangezien er 

in deze groepen minder interesse bestaat om deel te nemen. Nienke benoemt hierbij dat het feit dat 

mensen niet reageren impliciet ook een reactie is dat het hen niet interesseert. 
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Marc, medeoprichter Public Mediation, zet de kenmerken waarop getoetst wordt bij beschrijvende 

representatie in perspectief. Hij beweert dat kenmerken uiteindelijk minder invloed hebben op welke 

standpunten je inbrengt dan vaak wordt verwacht.  

“Er zijn 5 of 6 dominante discours en nog een paar kleine anderen en dan houdt het echt 

wel op. En of je nou een hoofddoek op hebt of gehandicapt bent, dat maakt eigenlijk dan 

ook niet meer uit hoe je ergens naar kijkt. Mensen denken dat dat wel zo is. Net zoals dat 

mensen denken dat jongeren heel erg anders denken dan ouderen, maar dat valt eigenlijk 

ook wel mee. Die verschillen zijn minder groot dan je denkt.” 

PWE-raadpleging in Foodvalley 

Het eerste kenmerk waarop de deelnemers van de PWE-raadpleging vergeleken kunnen worden met 
de gehele populatie in de regio Foodvalley is geslacht. Hierbij is te zien dat de raadpleging vaker is 
ingevuld door mannen dan voor vrouwen (65% t.o.v. 19%; de rest heeft anders of niet beantwoord) 
(Spruit & Mouter, 2021). Dit valt volgens Shannon onder andere te verklaren aan het feit dat mannen 
nog steeds vaker gezien worden als het hoofd van het huishouden, waardoor zij de post openen.  
 
De verhouding in leeftijd tussen de deelnemers van de PWE-raadpleging en de overige populatie is in 
onderstaande tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat er meer 46- tot 65-jarigen en 66-jarigen en ouder 
hebben deelgenomen. Het aantal deelnemers onder de 25 jaar is relatief laag en daarmee zijn jongeren 
ondervertegenwoordigd.  
 
Tabel 4. Verhouding leeftijd bij PWE-raadpleging Foodvalley (Spruit & Mouter, 2021) 

 Regio Foodvalley (2020) Raadpleging (2020) 

10-25 jaar 20,15% 3,37% (enkel 18-25 jaar) 

26-45 jaar 24,36% 25,42% 

46-65 jaar 25,56% 45,52% 

66 jaar en ouder 18,03% 25,68% 

 

Niek Mouter van TU Delft (Observatie 2) stelt dat elke groep weer andere participatiebehoeften heeft, 
waardoor bepaalde groepen minder reageren op bepaalde participatievormen. Hij vertelt echter ook 
dat er met de PWE-raadpleging meer jongeren worden bereikt dan met andere participatievormen. 
Shannon voegt hieraan toe dat de respons van jongeren ook thema-afhankelijk is.  
 
Wat betreft opleidingsniveau zijn onderstaande gegevens over de deelnemers van de raadpleging 
bekend.  
 

Tabel 5. Verhouding opleidingsniveau bij PWE-raadpleging Foodvalley (Spruit & Mouter, 2021) 

 Regio Foodvalley (2019) Raadpleging (2020) 

Laagopgeleid 28,67% 4,06% 

Middelhoogopgeleid 42,91% 21,22% 

Hoogopgeleid 28,42% 74,72% 

 

Hieruit is te concluderen dat hoogopgeleiden sterk oververtegenwoordigd zijn als deelnemers van de 
PWE-raadpleging. Dit hangt samen met een ondervertegenwoordiging van zowel laagopgeleiden als 
middelhoogopgeleiden. Ook voor de organisatie leidt dit tot de volgende uitspraak: “In deze 
raadpleging zijn hoogopgeleiden oververtegenwoordigd en laagopgeleiden ondervertegenwoordigd” 
(Spruit & Mouter, 2021). Marc, medeoprichter Public Mediation, geeft aan dat zulke raadplegingen 
vaker worden ingevuld door hoogopgeleiden. De oorzaak hiervoor zou de complexe materie en de 
uitgebreide vragenlijst kunnen zijn. Ook Shannon, onderzoeker TU Delft, geeft aan dat laagopgeleiden 
zichzelf vaak uitselecteren met de gedachte ‘niemand zit op mijn mening te wachten’. Toch geeft Niek 
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Mouter van TU Delft aan dat er meer laagopgeleiden worden bereikt met een PWE-raadpleging als 
participatiemethode (Observatie 2).  
 
Ook de geografische spreiding heeft een rol gespeeld in de beschrijvende representatie van de 
deelnemers van de PWE. Zo is er vastgesteld dat uit alle acht gemeenten deelnemers afkomstig zijn. 
De spreiding over deze gemeenten is in onderstaande tabel weergegeven. De gemeenten staan op 
volgorde van inwonersaantal (groot naar klein). Hierbij valt op dat relatief veel inwoners uit de 
gemeente Wageningen en Renswoude hebben gereageerd.  
 
Tabel 6. Geografische spreiding bij PWE-raadpleging Foodvalley (Spruit & Mouter, 2021) 

Gemeente Aantal deelnemers 

Ede 391 

Veenendaal 314 

Barneveld 160 

Nijkerk 183 

Wageningen 258 

Rhenen 79 

Scherpenzeel 47 

Renswoude 115 

Onbekend 248 

 

Daarnaast is de raadpleging relatief vaak ingevuld door burgers die in zekere mate al interesse hebben 
in duurzame energie. Een voorbeeld hiervan zijn het aantal deelnemers met zonnepanelen op hun dak: 
“Van de deelnemers in deze raadpleging hebben 801 deelnemers zonnepanelen op hun dak (44,5% 
van alle deelnemers). In Regio Foodvalley heeft 15,4% van de woningen zonnepanelen (die 
geregistreerd zijn bij het CBS)” (Spruit & Mouter, 2021).  
 
Ongelijkheden in de beschrijvende representatie zijn in de resultaten van de PWE rechtgezet door 

het gebruik van een herweging. Op het moment dat een bepaalde groep minimaal 30 respondenten 

heeft kan deze herweging plaatsvinden. De puntentoekenning aan de ondervertegenwoordigde 

groep krijgt op dat moment meer waarde dan de oververtegenwoordigde groep. Dit wordt gedaan 

totdat de groepen eenzelfde gewicht toegekend hebben gekregen (Spruit & Mouter, 2021).  

De raadpleging in regio Foodvalley wordt als divers beschouwd door de organisatie, aangezien er 

deelnemers van alle leeftijden, opleidingsniveaus, gemeenten en zowel woonachtig in landelijk 

gebied als stad of dorp hebben deelgenomen (Spruit & Mouter, 2021). 

PWE-raadpleging in Súdwest-Fryslân 
In de raadpleging doen relatief minder vrouwen mee. Het percentage vrouwen dat heeft deelgenomen 
is immers enkel 26% (Spruit & Mouter, 2020).  
 
De leeftijdsverdeling van de deelnemers staat in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 7. Verhouding leeftijd bij PWE-raadpleging Súdwest-Fryslân (Spruit & Mouter, 2020) 

 Gemeente Súdwest-Fryslân Raadpleging 

14-25 jaar 11,6% 4% 

26-45 jaar 20,6% 18% 

46-65 jaar 29,4% 48% 

66 jaar of ouder 22,1% 29% 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat deelnemers boven de 46 jaar sterk 
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oververtegenwoordigd zijn en dat er relatief weinig jongeren mee doen. Relatief gezien is de 
verhouding qua leeftijd in Súdwest-Fryslân iets minder scheef dan in Foodvalley. Wat betreft de groep 
jongeren die wel deelneemt, lijkt deze een goede afspiegeling te zijn van de gehele populatie jongeren 
in Súdwest-Fryslân (Spruit & Mouter, 2020). Het geslacht is redelijk gelijk verdeeld (40% vrouw, 60% 
man) en alle opleidingsniveau worden gedekt. Er is echter ook in deze groep gebleken dat deelnemers 
zich al relatief veel met het onderwerp bezighouden (36 van de 46 jongeren wekt eigen energie op of 
houdt zich daar op een andere manier mee bezig). Een mogelijke verklaring voor de 
ondervertegenwoordiging van jongeren is dat zij op een andere manier betrokken moeten worden, 
aangezien zij deze vorm niet interessant vinden (Observatie 5).   
 
Wat betreft het opleidingsniveau zijn onderstaande gegevens bekend over de deelnemers van de PWE-
raadpleging.  
 
Tabel 8. Verhouding opleidingsniveau bij PWE-raadpleging Súdwest-Fryslân (Spruit & Mouter, 2020) 

 Provincie Fryslân Raadpleging 

Laagopgeleid 30% 5% 

Middelhoogopgeleid 43% 31% 

Hoogopgeleid 26% 62% 

 

Uit deze gegevens is te concluderen dat hoogopgeleiden oververtegenwoordigd en laagopgeleiden 
ondervertegenwoordigd zijn. Ook de organisatie concludeert dat laagopgeleiden 
ondervertegenwoordigd zijn (Spruit & Mouter, 2020). Om die reden was er al extra geworven op 
laagopgeleiden door middel van de inzet van panelbureaus. 
 
De betrokkenheid bij duurzame energie ligt ook relatief hoog bij deelnemers van de PWE-raadpleging. 
45% van de deelnemers geeft immers aan eigen energie op te wekken, terwijl in de gehele populatie 
van Súdwest-Fryslân slechts 13% van de huishoudens zonnepanelen op het dak heeft liggen. Er bestaat 
het vermoeden dat mensen met een hoge interesse voor de energietransitie is oververtegenwoordigd 
in deelnemersgroep. Dit is te zien aan onderstaande gegevens, waarin de antwoorden van deelnemers 
worden vergeleken met de controlegroep.  
 
Tabel 9. Verhouding interesse in duurzame energie bij PWE-raadpleging Súdwest-Fryslân 

 Open raadpleging Controlegroep via een panel 

Zelf duurzame energie opwekking 46% 28% 

Op een andere manier bezig met 
duurzame energie opwekking 

24% 15% 

Groenstroomgebruikers 50% 48% 

 

Ook de respondenten van de PWE-raadpleging in Súdwest-Fryslân worden door de organisatie als 

divers beschouwd (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020F), wat blijkt uit onderstaande quote.  

“Inwoners waren jong en oud, kwamen uit alle hoeken van de gemeente en waren van 

alle opleidingsniveaus. Deelnemers waren bovengemiddeld geïnteresseerd in duurzame 

energie, maar hadden zeker niet allemaal zonnepanelen op hun dak.” 

 
Burgerforum in Foodvalley 

Over het burgerforum in Foodvalley wordt benoemd dat ‘het een diverse groep mensen uit de 
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 
was. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden’ (RES Regio 
Foodvalley, 2021A) en dat het burgerforum een afspiegeling is van de inwoners van de regio (Public 
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Mediation, NPBO & Populytics, 2021B). Door een evenredige verdeling naar geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, geografische spreiding en representatief ten aanzien van de gemeente grootte, is 
voorkomen dat het burgerforum zou bestaan uit belanghebbenden, de usual suspects of inwoners die 
reeds geïnteresseerd zijn in politiek (RES Regio Foodvalley, 2020B).  
 
Er zijn echter ook geluiden dat de groep niet zo divers en representatief was. Zo wordt er benoemd 

dat het in Foodvalley belangrijk wordt geacht dat het burgerforum een goede doorsnede van de 

bevolking is, maar dat toch vaak de actieve en bovengemiddeld geïnteresseerde inwoners deelnemen 

(Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A).  

Onderstaande gegevens zijn bekend wat betreft de kenmerken van de burgerforumleden. Deze 

gegevens gaan over de 20 oorspronkelijk geselecteerde deelnemers. Welke participanten zijn 

afgevallen is onduidelijk. Uit deze tabel blijkt dat er een gelijke verdeling is wat betreft geslacht. 

Deelnemers uit de jongere leeftijdscategorieën zijn in de minderheid. Ook laagopgeleiden zijn 

ondervertegenwoordigd.  

Tabel 10. Kenmerken van geselecteerde burgerforumleden Foodvalley (NPBO, 2020B) 

Leeftijd Opleiding Geslacht 

21-29 jaar 2 LBO 1 Man 10 

30-39 jaar 3 MBO 6 Vrouw 10 

40-49 jaar 5 HBO 4  

50-59 4 Universitair 9 

60+ 6  

In onderstaande tabel is bovendien te zien in welke gemeenten deze burgerforumleden woonachtig 

zijn. In deze tabel is af te lezen dat het aantal deelnemers gelijkmatig over de gemeenten verdeeld is.  

Tabel 11. Geografische spreiding van het burgerforum Foodvalley (NPBO, 2020B) 

Gemeente Aantal deelnemers 

Ede 3 

Veenendaal 3 

Barneveld 3 

Nijkerk 2 

Wageningen 3 

Rhenen 2 

Scherpenzeel 3 

Renswoude 2 

Niek Mouter van TU Delft vertelt dat laagopgeleiden vaak minder deelnemen aan 

participatiemogelijkheden, waarbij er overlegd moet worden (Observatie 2). Hij zegt dat zij het toch 

vaak eng vinden om in het echt met elkaar het gesprek aan te gaan. Ingrid Lether geeft in een webinar 

(Observatie 6) aan dat zij nog maar weinig kennis had over de energietransitie.  

In Foodvalley gaf het burgerforum advies aan het stakeholderoverleg. Zoals eerder uitgelegd, bestaat 

het stakeholderoverleg uit verschillende belanghebbenden, waarvan de burgers één groep betreft. Om 

de vertegenwoordiging van jongeren te waarborgen, is JongRES aangesloten in dit stakeholderoverleg 

(RES Regio Foodvalley, 2020A). Dit heeft geen invloed op de beschrijvende representatie van het 

burgerforum, maar heeft wel effect op de invloed van jongeren op het RES-proces in Foodvalley. 

De participant uit Foodvalley geeft aan dat hij de burgerforumleden allemaal ‘redelijk onderlegd’ vond. 

Hiermee bedoelt hij dat ze allen een scholing hebben gehaald. Zo geeft hij aan dat bijvoorbeeld 

laaggeletterden ontbraken. Hij begrijpt weliswaar dat het lastig is om een dergelijke groep erbij te 

betrekken: 
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“Tuurlijk, als je aan iemand vraagt die laaggeletterd is, vraagt van: joh, wil je eraan mee 

doen? Om daarover mee te praten, zal iemand al snel geneigd zijn te zeggen van: nou ik 

kijk even wat ik morgen te eten heb. De prioriteiten liggen gewoon anders. Dat is ook 

logisch.” 

Ook snapt deze participant de keuze van selecteren niet als het om representativiteit gaat. Dit betekent 

voor hem dat hij niet als representatief voor zijn gemeente beschouwd wil worden. 

“Als je dan twee mensen uit dezelfde gemeente, die redelijk rond dezelfde jaargang 

geboren zijn en allebei man zijn, dan is de inclusiviteit natuurlijk zeer laag, hè? Dus wat ik 

ook wel aangaf: ik wil absoluut niet representatief zijn voor de uitkomsten hiervan.” 

Shannon heeft het gevoel dat de groep in Foodvalley een diversere groep was dan in Súdwest-Fryslân. 
Dit is de groep die apart van de PWE-raadpleging geworven zijn voor het burgerforum. Er is echter niet 
onderzocht of dit daadwerkelijk in verband met elkaar staat. 
 
Burgerforum in Súdwest-Fryslân 

Onderstaande gegevens zijn bekend over de 16 burgerforumleden in Súdwest-Fryslân. Wederom is 

onduidelijk welke burgerforumleden zijn afgehaakt.  

Tabel 12. Kenmerken van geselecteerde burgerforumleden Súdwest-Fryslân (Gemeente Súdwest-
Fryslân, 2020C). 

Kenmerk Verhouding 

Geslacht Man: 12 Vrouw: 4 

Gemiddelde leeftijd 56 jaar 

Uit deze gegevens blijkt dat de verdeling wat betreft geslacht niet evenredig is. De gemiddelde leeftijd 

van deelnemers was 56. In de raadsbijeenkomst (Observatie 5) wordt hierover gezegd dat dit 

misschien hoog lijkt, maar dat de organisatie er erg blij mee is. Eerst leek het gemiddelde boven de 70 

te gaan. 

Op onderstaande afbeelding is tevens te zien hoe de geografische spreiding van de burgerforumleden 

is. Dit is verdeeld over de gehele gemeente.  
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Afbeelding 1. Geografische spreiding burgerforumleden Súdwest-Fryslân (Gemeente Súdwest-Fryslân, 

2020C). 

Wendelin geeft aan dat het burgerforum in Súdwest-Fryslân een goede afspiegeling bevatte van de 

bevolking. Ze zegt dat er een balans bestond op kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en geografische 

ligging.  

“Er was wel echt balans. Er zat een windboer bij, maar ook de voorzitter van een 

energiecoöperatie, maar ook een gewone inwoner. Een jongere inwoner, een oudere 

inwoner. Van alles wat zat er in.” 

Wat betreft de beschrijvende representatie geeft Auke, participant in Súdwest-Fryslân, echter aan dat 

hij het gevoel had dat er veel 40-plussers in het burgerforum zaten en de jongeren 

ondervertegenwoordigd waren. Ook Wendelin, communicatieadviseur in Súdwest-Fryslân, geeft toe 

dat jongeren gedurende het participatieproces ondervertegenwoordigd waren. Het betrekken van 

jongeren is voor haar dan ook een aandachtspunt voor een volgend traject. Ook wethouder Faber 

(Observatie 5) sluit zich hierbij aan. Shannon, onderzoeker TU Delft, geeft aan dat hier extra actie op 

is ondernomen door lespakketten voor middelbare scholen te maken. Door een samenloop met 

schoolvakanties en het korte tijdspad liep dit echter niet zo goed. Tevens vermoed participant Auke 

dat er meer vrouwen dan mannen deelnamen. Hij geeft aan dat als je het puur statistisch bekijkt, dat 

de representatie onvoldoende was. Daar voegt hij weliswaar aan toe dat een 
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ondervertegenwoordiging van een bepaalde groep niet hoeft te betekenen dat het proces gestopt 

moet worden: 

“Ze hebben daar wel hun best voor gedaan en het moet geen showstopper worden, 

omdat je dan niet vooruit gaat.” 

Rob, directeur NPBO, vertelt in een informatieve raadsbijeenkomst (Observatie 5) dat er mensen boos 

hebben laten weten dat zij zich hadden aangemeld voor het burgerforum, maar niet geselecteerd 

waren, terwijl ze heel veel met duurzame energie deden. Dit was voor Rob het teken dat er goed 

geselecteerd was, aangezien dus niet alle actievelingen deelnamen in het burgerforum.  

5.5.2. Substantieve representatie 
In dit onderdeel zal de substantieve representatie, oftewel de representatie wat betreft belangen, 

worden toegelicht. In Foodvalley en Súdwest-Fryslân is de substantieve representatie op dezelfde 

manier vormgegeven. Substantieve representatie impliceert dat deelnemers verschillende belangen 

zouden hebben en deze naar voren brengen in het stakeholderoverleg. In beide cases is het 

burgerforum echter niet ingericht op de verdeling en daarmee representatie van verschillende 

belangen (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A; Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021B). 

Het volgende fragment uit het burgerforumadvies van Foodvalley illustreert dit: 

“Een burgerforum heeft de rol en opdracht om zoveel mogelijk de grote lijnen te vinden 
in wat 'de burger' vindt en denkt, met uiteraard het voorbehoud dat 'de burger' niet 
bestaat. […] Het doel van een Burgerforum is derhalve te proberen zoveel mogelijk voor 
'de burger' of 'de inwoner' in het algemeen te spreken, en niet voor subgroepen zoals 'de 
ondernemer' of 'de agrariër' aangezien deze partijen ook altijd burgers zijn en bovendien 
al op andere wijze worden vertegenwoordigd in de RES.” 
 

Door respondenten (Marc; Shannon) wordt benadrukt dat er in de cases niet wordt gesproken over 

belangen. In plaats van het inbrengen van ieders eigen belang wordt aangegeven door de 

organisatoren (Marc, Shannon) dat het bij het burgerforum draait om het inbrengen van het 

inwonersperspectief. Dit wordt in een informatieve raadsbijeenkomst omschreven als ‘het gaat niet 

om uw eigen mening’ (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C; Observatie 3). Shannon, onderzoeker TU 

Delft, geeft dat de insteek van het participatieproces is dat burgers met dingen komen waar experts, 

professionals of andere stakeholders niet zo snel mee zouden komen.  Marc, medeoprichter Public 

Mediation, omschrijft het burgerperspectief als volgt:  

“Wat je eigenlijk ziet in die energietransitie is dat er een soort technische rationaliteit is. 

Er worden tabellen gemaakt met megawatt, met geluidszone, et cetera. Terwijl het 

perspectief van bewoners is letterlijk door het raam kijkend. Dus niet op een kaart naar 

beneden, maar gewoon door het raam naar buiten. Als bewoner denk je dan: hè wacht 

even, hier laat ik mijn hondje uit.” 

Participanten nemen dus geen plaats in het burgerforum voor hun eigen belang, maar nemen deel aan 

het burgerforum als inwoner om op die manier het inwonerperspectief in te kunnen brengen. Er werd 

gevraagd ‘het vraagstuk te beschouwen vanuit alle doelgroepen en daarmee te checken op 

inhoudelijke representativiteit’ (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C). Zoals Shannon duidelijk maakte, 

is dit de insteek van het participatieproces geweest. Nicky bevestigt dit en geeft aan dat duidelijk naar 

de participanten is gecommuniceerd dat zij er niet zitten om hun eigen belang erdoorheen te drukken, 

maar om het bredere belang te vertegenwoordigen. 
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“Dat is heel duidelijk gemaakt aan het begin dat zij niet namens zichzelf daar zaten: je 

bent hier om de stem van inwoners te vertegenwoordigen aan de stakeholder tafel, dus 

je zit hier niet voor jezelf.” 

In het gesprek met het burgerforum werd gestuurd op het bespreken van de verschillende waarden 

die naar voren komen bij het opstellen van de RES. Dit kon gedaan worden door de waardeanalyse, 

die gedaan was op de raadpleging. Dit werd ondersteund door gespreksbegeleiding door het NPBO en 

Public Mediation. Volgens Nicky konden zij als onafhankelijke voorzitter faciliteren in het achterhalen 

van waarden, die ten grondslag liggen aan bepaalde standpunten of opmerkingen. Ook Rob, directeur 

NPBO, en Marc, medeoprichter Public Mediation, bevestigen dat dit gebeurt. Hier is door 

gespreksbegeleiding toch gestuurd op het inwonersperspectief. Dit blijkt uit onderstaande quote van 

Rob en zal later verder worden toegelicht bij ‘moderatie’.  

“Je moet als begeleider ook onderkennen wanneer het bepaalde mening opgaat die 

misschien wel niet breed gedragen is. En op dat moment moet je zo’n onderwerp moet je 

ter discussie stellen binnen de groep.” 

Wendelin en Auke lichten toe dat het proces in Súdwest-Fryslân gericht was op het vaststellen 

van deze waarden. Het was immers gefocust op waarden, zoals ‘geluk behouden’ of 

natuurwaarden. Het burgerforumadvies ging door op die onderliggende waarden en geeft hier 

beeld aan (Auke).  

Shannon, onderzoeker TU Delft, geeft aan dat participanten het vertegenwoordigen van het 

inwonerperspectief naar goed behoren hebben ingevuld door in het algemene belang te denken 

in plaats van enkel in hun eigen belang. 

“Wat mijn ervaring is dat je de leden van een burgerforum volgens mij echt heel goed kan 

uitnodigen om vanuit het algemene belang te denken. Ik denk zelfs dat ze die rol nog bijna 

serieuzer namen dan dat wij die hadden geformuleerd. […] Er wordt soms gedaan, in de 

manier waarop er ook over participatie wordt gesproken, alsof mensen altijd alleen vanuit 

hun eigen belang erin zitten. En dat is gewoon niet zo.” 

Hier wordt door Shannon zelf echter een kanttekening bijgeplaatst. Op het moment dat er immers een 

plan in jouw buurt dreigt te worden geplaatst wat je niet wil, gaat dan natuurlijk een rol spelen 

(Shannon). Ook Wendelin, communicatieadviseur Súdwest-Fryslân, geeft aan dat mensen soms met 

hun eigen belang binnenkomen, maar dat hier duidelijk op gestuurd kan worden vanuit de organisatie 

om ook deze deelnemers zich te laten richten op het bredere inwonersperspectief.  

“Er waren natuurlijk wel mensen die met hun eigen belang binnenkwamen. Dat is bij elke 

inwonersbijeenkomst. Als het gaat het over de omgevingsvisie, dan komt ook iemand met 

een ruzie over de schutting binnen. Die moet dan zijn verhaal even kwijt en dan merk je 

dat je het moet hebben over veel grotere dingen dan alleen jouw schutting. […] Maar 

goed, uiteindelijk neemt iedereen zijn eigen ervaringen mee met de gemeente en tijdens 

zo'n eerste gesprek. Dat is ook logisch.” 

Tegelijkertijd hebben inwoners mogelijk ook andere belangen dan enkel het inwonersperspectief 

inbrengen, wat volgens Nienke, adviseur Public Mediation, onvermijdelijk is. 

“Dat neemt niet weg dat die bewoners in dat bewonersplatform natuurlijk ook allemaal 

nog een andere pet op hadden. Want je bent nooit alleen maar bewoner. Je bent ook lid 

van de dorpsvereniging of van de ondernemersvereniging of van de gepensioneerden 

vereniging. En ja, dat is zo. Dat heeft iedereen.” 
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Het inbrengen van het inwonersperspectief houdt tevens in dat burgers geen verstand hoeven te 

hebben van de inhoudelijke, technische zaken. Ze hoeven enkel met hun eigen kennis en ervaringen 

aan te sluiten. Respectievelijk Nicky en Nienke doen hier de volgende uitspraken over. Dit thema zal 

bij ‘informatievoorziening’ uitgebreider worden toegelicht.  

“Ze zijn ook steeds gezegd: jullie hoeven niks anders dan gewoon inwoner te zijn. Dat 

hadden we ook in de uitnodiging gezegd: je hoeft helemaal geen energiespecialist te zijn. 

Je hoeft alleen maar jezelf te zijn.” 

“Maar we hebben wel de hele tijd geprobeerd te benadrukken dat de mensen er zaten 

vanuit het idee om het perspectief als bewoner in te brengen, dus dat ze niet opeens ook 

een inhoudelijk expert moesten gaan worden op het gebied van duurzame energie.” 

Dit algemene inwonerperspectief naar voren brengen in het burgerforum werd ook door de PWE-

raadpleging ondersteund (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A; Gemeente Súdwest-Fryslân, 

2020C). Marc licht dit als volgt toe: 

“Voor ons was dat wel een soort tweetrapsraket van: aan de ene kant heb je de 

raadpleging, daar haal je alle perspectieven op en je hebt een burgerforum wat veel 

kleiner is natuurlijk en die interpreteren als het ware die raadpleging, zodat je ook die 

perspectieven uit die raadpleging ook naar voren haalt.” 

In de PWE-raadpleging is het brede perspectief van inwoners opgehaald door een groot aantal mensen 

te spreken. Hierbij wordt benadrukt dat deze raadpleging geen stemming is (Spruit & Mouter, 2020). 

Het gaat immers erom dat er geleerd wordt wat inwoners belangrijk vinden. In Súdwest-Fryslân 

hebben 1376 aantal mensen gereageerd op de raadpleging (Spruit & Mouter, 2020). In Foodvalley 

waren dat 1795 mensen (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A). Shannon zet dit in perspectief 

door te benoemen dat er slechts enkele duizend mensen geïnterviewd hoeven te worden om op 

nationaal niveau conclusies te kunnen trekken. Door het hoge aantal geïnterviewden wordt verwacht 

dat de breedte aan perspectieven hierdoor opgehaald zal zijn. Marc, medeoprichter Public Mediation, 

geeft aan dat hij denkt dat de grootte van de steekproef ervoor heeft gezorgd dat de kans klein is dat 

er nog perspectieven vanuit de raadpleging zijn misgelopen.  

De diverse perspectieven, die in de PWE-raadpleging zijn opgehaald, zijn niet op kwantitatieve, maar 

op kwalitatieve wijze verwerkt. Respectievelijk Marc en Nienke lichten dit als volgt toe. 

“Wat wij hebben gedaan, is dat we niet hebben geteld. Dat wilden we juist voorkomen 

dat je zegt van: ja esthetische waarde komt 3000 keer voor en de eerlijkheid waarde komt 

5 keer of zo. Dat is namelijk niet belangrijk. Wat we wilden doen, was laten zien wat er 

leeft. Dus je wil eigenlijk zo het net ophalen en kijken van wat voor argumenten worden 

er nou gebruikt?” 

“Vooral niet ‘de meeste mensen vinden dit’. Maar juist deze 15 dingen komen allemaal 

voor en dan is het misschien zo dat één van die 15 maar één keer door één persoon is 

genoemd. Dat maakt niet uit. Hij is wel genoemd.” 

Hoewel bepaalde perspectieven mogelijk niet door burgerforumleden zelf ondervonden werden, kon 

de PWE-raadpleging ervoor zorgen dat deze perspectieven toch aan bod kwamen in het advies. Auke, 

participant in Súdwest-Fryslân, geeft aan dat hij denkt dat deze diversiteit in het burgerforum in 

Súdwest-Fryslân goed bereikt is: 
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“Ik meet dat diversiteit dat er sommige dingen gezegd worden waarvan ik denk ook wel 

van nou hoe kun je dat nou zeggen. Nou dan heb je een diverse groep weet je. Ik zit ook 

wel eens groepen dat meeste mensen het wel met mij eens zijn of ik met hun ofzo nou en 

dan kun je kun je ook wel een goede dialoog hebben, maar dan is het wat saaier zeg maar. 

Maar hier waren we al regelmatig wel mensen die er echt anders in stonden. En 

uiteindelijk zich wel konden vinden in de waarden die we genoemd hebben.” 

Door de organisatie werd ervoor gewaakt dat burgers niet in hun eigen belang gingen spreken, maar 

in het algemene inwonersbelang door het te vergelijken met de resultaten van de PWE-raadpleging. 

Echter, wat opvallend is, is dat de participant uit Foodvalley niet spreekt over het inwonerperspectief, 

maar expliciet praat over de belangen van burgerforumleden. Hij geeft aan dat er wel degelijk 

verschillende belangen heersen binnen de groep.  

“Iedereen heeft dan toch een belang. Mijn belang was de toekomst van mijn kinderen en 

kleinkinderen. Maar er zullen ook mensen denken: ik ben werkzaam in een bepaalde 

branche en ik zie daar wel voordelen voor om iets wel of niet te doen. Of: ik heb een 

boerderij en ik wil niet zonnepark ervan maken. Dus ja, dat zijn allemaal van die belangen 

die toch meewegen.” 

Dit strookt niet met de bedoelingen van de organisatoren, maar bevestigt de eerder besproken 

uitspraken dat inwoners nooit enkel vanuit het inwonersperspectief zullen denken. Er is vaak nog 

sprake van een ander belang. De wijze van sturing hierop door gespreksbegeleiding is om die reden 

belangrijk, wat later zal worden toegelicht.  

Uit bovenstaand onderdeel is te concluderen dat zowel de deelnemers van de PWE-raadpleging niet 

optimaal beschrijvend representatief zijn. Er is een ondervertegenwoordiging van laagopgeleiden en 

jongeren te zien. Wat betreft de substantieve representatie is deze anders ingestoken dan de literatuur 

dit beschrijft. In plaats van een representatie op basis van belangen is er gefocust op het inbrengen 

van het algemene inwonersperspectief, die werd ondersteund door data vanuit de PWE-raadpleging.  

5.6. Gelijke inbreng 
In dit onderdeel zal ingegaan worden op de mate van gelijke inbreng. Allereerst zal er kort ingegaan 

worden op de mate van gelijke inbreng in de PWE-raadpleging. Daarna zal er dieper ingegaan worden 

op de gelijke inbreng in het burgerforum. Dit wordt behandeld aan de hand van de mate waarin er 

gelijk deelgenomen kan worden aan de discussies, de informatievoorziening, de moderatie. Als laatste 

zal worden besproken welke invloed de digitale bijeenkomsten hebben gehad op de mate van gelijke 

inbreng.  

5.6.1. PWE-raadpleging 
In Súdwest-Fryslân hebben 1376 inwoners de PWE-raadpleging ingevuld (Spruit & Mouter, 2020). In 

Foodvalley waren dit 1795 inwoners (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A). Voor de PWE-

raadpleging in Foodvalley wordt aangegeven dat dit heeft geleid tot inzicht in meer  dan 5000 

motivaties, ideeën en argumenten (RES Regio Foodvalley, 2021A). Vanwege het kwalitatief verwerking 

van deze motivaties, ideeën en argumenten, zoals eerder besproken bij de substantieve representatie, 

is de inbreng van participanten binnen de PWE-raadpleging in principe gelijk aan elkaar geweest.  

Bij de evaluatie van de PWE-raadpleging in Súdwest-Fryslân is gebleken dat sommige respondenten de 

afbakening van de raadpleging onjuist vonden (Spruit & Mouter, 2020). Er worden drie terugkerende 

bezwaren genoemd. Allereerst is het niet mogelijk om niets te doen. Ten tweede staat er weinig 

informatie over energiebesparing. Ten derde staan niet alle technologieën vermeld. Met name het 

eerste en het derde bezwaar hebben invloed op de gelijke bijdrage van respondenten. Indien een 
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respondent immers ervoor wil kiezen om niks te doen, bestond deze optie niet. De inbreng van deze 

respondent is dan niet gelijk aan de inbreng van iemand die al een keuze wilde maken.  

5.6.2. Gelijke deelname aan discussie 
Auke, participant in Súdwest-Fryslân, stelt dat burgerforumleden in gelijke mate deel hebben kunnen 

nemen aan de discussie voor het uiteindelijke advies. Hoewel hij eerder aangaf dat er verschillende 

meningen binnen het burgerforum waren, geeft hij aan dat zij het toch eens zijn geworden over de 

waarden in het burgerforumadvies. Hij zegt dat ‘de verschillende meningen absoluut naar voren zijn 

gekomen’. Zo is het uiteindelijke advies ontstaan vanuit een samenwerking: 

“Het was echt wel een samenwerking. We hebben gezegd: we doen het samen. Dat 

hebben wij oprecht gedaan. Er staan geen woorden in waar mensen zeggen van: dat komt 

bij Auke vandaan of bij iemand anders en daar heb ik helemaal niks mee. Natuurlijk drukt 

iedereen zijn stempel erop om wie je bent, maar uiteindelijk moet het wel van ons 

allemaal zijn.” 

Deze gelijke bijdrage is tevens gestimuleerd door de moderatie vanuit het NPBO en Public Mediation. 

Zo vertelt Marc dat er in vrouw heeft deelgenomen die amper Nederlands sprak. Ze hebben deze 

mevrouw geholpen door voor haar te vertalen, waardoor ook zij gelijke inbreng kon hebben.  

De participant uit Foodvalley is echter minder tevreden over de gelijke inbreng. Zelf geeft hij aan 

moeite te hebben met zijn eigen inbreng, wat tegelijkertijd samenhangt met de informatievoorziening:  

“Je wordt wel betrokken bij dingen, maar bij sommige dingen denk je van: ja oke, je moet 

een mening gaan geven. Ik denk: ja, maar heb ik wel genoeg kennis en ervaring om juist 

wel een mening te kunnen ventileren en je kan altijd wat roepen. Alles wat je zegt, is ook 

een mening, maar of het helpt om een goede conclusie te trekken, dat vraag ik me dan 

af.” 

Daarnaast geeft hij aan dat niet iedereen gelijke inbreng heeft kunnen hebben tijdens de 
bijeenkomsten. Ook zegt hij dat de mening van de mondigere participanten daardoor zwaarder heeft 
meegewogen in het proces. 
 

“Er zijn mensen die allemaal heel mondig zijn en die dan inderdaad de hele tijd het woord 

hebben. Mijn vrouw heeft ook wel eens gezegd van joh je hebt heel de avond niks gezegd. 

Nou ja, het is ook niet nodig om iets te zeggen, je kan ook gewoon luisteren naar wat 

mensen te vertellen. En dan moet je daar zelf een mening over vormen. Maar dan zie je 

toch wel vaak dat dezelfde mensen het woord nemen. […] En wie het meest gehoord 

wordt, heeft de meeste stemmen, zeg ik altijd maar.” 

Shannon, onderzoeker TU Delft, licht toe dat het soms over kan komen alsof bepaalde participanten 

heel erg dominant zijn. Dit zijn mensen die verantwoordelijkheid naar zich toetrekken, die normaal bij 

de organisatie zou liggen. Shannon geeft hierbij aan dat ze dit mooi vond om te zien, aangezien dit het 

eigenaarschap bevordert. Ze plaatst hierbij echter de kanttekening dat het belangrijk is dat iedereen 

wordt meegenomen in het gehele proces. Zo ontstonden er mailwisselingen met één participant, maar 

dat ze dit wilden voorkomen: 

“We hebben dan altijd ervoor gepleit om de discussie in de groep te voeren. Dus in plaats 

van dat wij dan een mailwisseling zouden aangaan dat we dan gewoon tijdens de meeting 

met zijn allen daarover hebben. Het is super goed dat iemand een soort van natuurlijk 

leiderschap heeft en die op rol kan pakken. Maar je moet echt zeker weten dat iedereen 

alles wel weet.” 
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Bovendien geeft Auke, participant in Súdwest-Fryslân, aan dat hij ook inbreng heeft gehad op het 

proces rondom het burgerforum. Zo heeft hij bepaalde strategieën die hij gebruikt tijdens zijn werk 

ook ingezet bij het burgerforum. In onderstaande quote legt hij uit hoe dit door de procesbegeleiding 

werd gewaardeerd en daardoor werd ingezet. 

“Marc omarmde dat. Hij vond het echt een hele leuke benadering. Dus hebben we dat 

aan het einde ook gedaan. Toen kwamen we op een aantal dingen die ook in het rapport 

staan.” 

5.6.3. Informatievoorziening 
De informatievoorziening richting de burgerforumleden bestaat uit twee componenten. Allereerst zijn 

er diverse informatiesessies georganiseerd voor burgerforumleden. Deze vorm van 

informatievoorziening verschilde tussen de cases. Ten tweede werden de burgerforumleden 

geïnformeerd met de uitkomsten van de PWE-raadpleging. Deze vorm van informeren was in beide 

cases gelijk. Als eerste wordt er nog ingegaan op het doel van de informatievoorziening. 

Doel informatievoorziening 

Het doel van de informatiesessies was in beide cases gelijk. Het burgerforum werd tot op zekere 

hoogte geïnformeerd, maar uiteindelijk hoeven zij niet alle kennis te vergaren. Dit hangt samen met 

het feit dat zij het inwonersperspectief horen in te brengen, zoals besproken bij substantieve 

representatie. Marc legt dit als volgt uit: 

“We moeten mensen ook echt leren om niet als een soort van semi-energie-expert te 

opereren. Ze zeggen: we moeten ons nu ook gaan inlezen. Dan zeg ik: nou, doe maar niet. 

Ik heb liever dat je gewoon je eigen perspectief inbrengt. Je bent een specialist, een expert 

van je eigen leefomgeving.”  

Nienke reflecteert op deze aanpak wat betreft de informatievoorziening: 

“Er lag misschien in het begin ook wel teveel nadruk op het zenden van werkelijke 

informatie, mede omdat mensen dachten dat dat de bedoeling was. Dat ze ook 

inhoudelijk veel dingen zouden begrijpen. Dus dat zou mijn voorkeur hebben om een 

volgende keer anders in te richten in combinatie met meer tijd hebben.” 

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, geeft zelf ook aan niet alle kennis te hoeven weten. De 

participant uit Foodvalley geeft echter aan dat hij het gevoel had dat hij te weinig kennis had.  

Informatiesessies 

De informatievoorziening middels informatiesessies in Foodvalley was gericht op de RES, de opgave 

en het proces (Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021A). Door het verlaat betrekken van burgers 

in het RES-proces hadden burgerforumleden een ‘flinke informatieachterstand weg te werken’ (Public 

Mediation, NPBO & Populytics, 2021A; Public Mediation, NPBO & Populytics, 2021B). De participant 

uit Foodvalley beaamt dat er een informatieachterstand moest worden weggewerkt: 

“Nou, eerlijk gezegd had ik er ook geen tot weinig verstand van. Ik wist wat een 

zonnepaneel was, wat een windmolen was en dan nog een klein beetje meer misschien. 

Maar ja, dan kom je in dingen terecht dat je denkt: oké, waar gaat dit over? Kan ik het dan 

nog volgen? Zeker als vakjargon gebruikt gaat worden. De terra-kreten vliegen om je oren. 

Nou, dan is het echt wel bijbenen om met redelijk gezond verstand er iets van te kunnen 

zeggen.” 
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Eén van de informatiesessies betrof een training in de Mutuals Gains Approach, aangezien deze 

methode in het stakeholderoverleg werd ingezet (RES Regio Foodvalley, 2020A). Nicky, 

communicatieadviseur in Foodvalley, vertelt dat deze training niet als positief is ervaren door de 

participanten: 

“Ze hebben ook een cursus in Mutual Gains gekregen, maar daar vonden ze achteraf geen 

zak aan. […] Ze waren zelf wel heel geïnteresseerd in de inhoud en hadden liever 

inhoudelijke informatie.” 

Voor het gehele stakeholderoverleg zijn in Foodvalley werkateliers georganiseerd. Bastiaan, 

procesbegeleider RES Foodvalley, was hier verantwoordelijk voor. Dit zijn sessies waarin informatie 

met elkaar wordt gedeeld en gebundeld (Bastiaan). Ook de burgerforumleden mochten vrijwillig bij 

deze ateliers aanwezig zijn (Bastiaan, Nicky). Bastiaan vertelt dat sommige burgerforumleden hier 

uitgebreid gebruik van hebben gemaakt. Ook legt hij uit dat de burgerforumleden pas later zijn 

aangesloten bij de ateliers door het verlaat betrekken van inwoners in het RES-proces. Tegelijkertijd 

hadden burgerforumleden toegang tot Bastiaan en zijn collega’s om bijgepraat te worden of vragen te 

stellen (Bastiaan). Bastiaan geeft aan dat apart briefen mogelijk efficiënter was geweest, maar dat het 

ook belangrijk is dat burgerforumleden de gehele context meekrijgen: 

“Als je zegt dat je burgerforumleden op informatieniveau wil krijgen, zou het sneller 

kunnen als je ze apart brieft. Dat heb ik ook wel aangeboden en ook voor een aantal 

mensen apart gedaan. Maar om mee te stappen in het proces zorgt ook voor interactie. 

Als je dus burgerforumleden in hun eigen bubbel laat, dan kunnen ze zich gewoon door 

gebrek aan context ook gefokt voelen. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat zij toegang 

hebben, maar ik vind het ook belangrijk dat ze daar gebruik van maken.” 

De onderwerpen die in de ateliers zijn besproken zijn vooraf vastgesteld door middel van een voorstel 

dat Bastiaan heeft geschreven. Hier is transparant over gecommuniceerd. Ook is er gedurende het 

proces gebleken dat er nog andere onderwerpen aan bod moesten komen. Bastiaan is tevens aanwezig 

geweest bij bijeenkomsten van het burgerforum om inzicht te krijgen in de vragen die bij hen speelden. 

Dit is opgepakt door Bastiaan om vervolgens ook daar informatiesessies over te organiseren. Hoewel 

Bastiaan veel in contact heeft gestaan met enkele burgerforumleden geeft hij aan op te letten met het 

beïnvloeden van hen: 

“Het is een paradox, want je wil dat de burgerforum ook niet beïnvloeden, hè? Je proces 

kennen, dus het is ook mooi dat ze die een onafhankelijke begeleiding krijgen. En 

tegelijkertijd wil je op alle niveaus die verbinding hebben en weten wanneer er vragen 

over zijn. En dat is een paradox.” 

De participant uit Foodvalley geeft aan dat de werkateliers vrij technisch waren, waardoor het niet 

altijd goed te volgen was: 

“Als je halverwege de rit instroomt, sta je op achterstand hè. Dan kun je aan allerlei 

ateliers meedoen waar heel veel techneuten bepaalde dingen vertellen en laten zien. 

Natuurlijk best wel tijd voor vragen, maar ja, uiteindelijk hebben zij het over hun vak en 

jij zit er als nou als burger, als leek.” 

Naast de ateliers zijn in Foodvalley ook alle acht gemeenten langs geweest om hun beleid te 

presenteren (Nicky). Nicky vertelt dat het burgerforum kritisch is geweest op deze sessie: 

“Daar waren ze trouwens heel kritisch op, omdat geen enkele gemeente ook dacht aan 

een andere gemeente, vandaar dat zij zoiets hadden van: hoezo wil iedereen alleen lokaal 
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kijken, terwijl je over en weer invloed op elkaar hebt? Dus dat regionaal samenwerken zit 

uiteindelijk ook in het advies.” 

De participant uit Foodvalley bevestigt dit verhaal: 

“Ik vind dat de gemeentes onderling in de regio veel meer overeenstemming hadden 

moeten hebben over: waar willen we naartoe en wat gaan we doen? Want we hebben 

ook een presentatie gehad van iedere gemeente wat ze wilde doen en wat ze al gedaan 

hadden. Ik denk: ja, wat moet ik ermee? Helemaal niks. Ik bedoel: je moet tot een 

gezamenlijk iets komen voor de regio en ik hoef echt niet te weten dat ze in Renswoude 

2 zonnepanelen hebben en in Ede 10.” 

Wel geeft dat de participant uit Foodvalley aan dat hij vanaf het begin af aan graag meer informatie 

had gekregen vanuit zijn eigen gemeente om te begrijpen wat er binnen zijn eigen gemeente speelde: 

“Uiteindelijk heeft de voorzitter van het burgerforum ervoor gezorgd dat de gemeente 

wel contact met ons opzocht op een gegeven moment. Ik had liever gehad dat ze hadden 

gezegd op het moment dat je geselecteerd bent van: kom even langs, dan praten we je 

even bij. Waar staan we? Waar willen we heen? Wat gaan we doen? Ik bedoel: ik had 

geen idee.”  

In Súdwest-Fryslân zijn de informatiesessies enkel voor het burgerforum georganiseerd. Auke, 

participant in Súdwest-Fryslân, geeft aan dat er veel kennis werd aangereikt, zodat participanten het 

advies ook redelijk pragmatisch konden maken. Hij legt uit dat er tijdens bijeenkomsten vaak een blok 

was ingericht, waarin deskundigen over bepaalde onderwerpen kwamen vertellen. Dit was variërend 

van informatie over duurzame energieopwekking tot het gehele RES-proces. Auke geeft aan dat het 

voldoende informatie was om op een bepaald niveau kennis te vergaren.  

PWE-raadpleging als informatievoorziening 

Het informeren middels de PWE-raadpleging is erop gericht om het burgerforum kennis te geven over 

wat er leeft onder de bewoners (RES Regio Foodvalley, 2020B). In een webinar (Observatie 4) wordt 

benoemd dat het belangrijk is om burgerforumleden ook erin te betrekken welke analyses relevant 

zijn. Ook Rob, directeur NPBO, benoemt dat er vanuit het burgerforum soms behoefte ontstond aan 

bepaalde informatie, wat betekende dat TU Delft nog extra analyses moest uitvoeren om tot deze 

informatie te komen. Rob toont hiermee het belang van een onafhankelijke partij die meekijkt welke 

informatie nodig is (Observatie 3). Door de analyses die gedaan zijn door de TU Delft kan inzicht 

gegeven worden in motivatie, zorgen en centrale waarden van inwoners (Spruit & Mouter, 2020). 

Nienke, adviseur Public Mediation, legt uit dat deze PWE-raadpleging ook als informatie dient om het 

burgerforum meer kracht bij te zetten: 

“Het is toch best lastig. Een burgerforum van 15 tot 20 mensen, dat die de mening van de 

hele bevolking zouden moeten vertegenwoordigen. Daarom moeten zij zich ook ergens 

op baseren. Die PWE werd door 1500 tot 2000 mensen ingevuld. Dan heb je toch ook als 

burgerforum het gevoel dat het wel iets meer gewicht heeft wat je zegt dan wat je nou 

zelf van je eigen achtertuin vindt.” 

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, sluit zich hierbij aan door te zeggen dat een raadpleging 

waardevol is, aangezien het anders een grote last betreft op de schouders van enkele 

burgerforumleden (Observatie 4). Hij geeft aan dat de raadpleging richting geeft, ook buiten je eigen 

mening om.  
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In Súdwest-Fryslân is er duidelijk aangegeven dat het uiteindelijke burgerforumadvies hoort aan te 

sluiten op de opgehaald informatie via de PWE-raadpleging (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C). De 

reden hiervoor heeft te maken met de substantieve representatie. Burgers zitten er immers niet voor 

hun eigen belang, maar het brede inwonersperspectief. Ook Rob geeft aan dat de informatie uit de 

PWE-raadpleging moest aansluiten op het burgerforumadvies: 

“En natuurlijk wat je kan doen is vervolgens het advies weerspiegelen ten opzichte van de 

raadpleging of dat advies wel in lijn is met de raadpleging. Maar ja, wij als begeleiders 

hebben gezegd: dat kan niet anders, want anders hebben we ons werk niet goed gedaan.” 

5.6.4. Moderatie  
Ter stimulering van de gelijke inbreng van participanten is er procesbegeleiding ingeschakeld. Marc, 

medeoprichter Public Mediation, licht toe wat deze procesbegeleiding inhield: 

“Wat we doen, is dat we de bijeenkomsten organiseren, dat we de agenda bepalen of in 

ieder geval voorstellen doen voor de agenda’s, dat we als er kennisvragen zijn, zorgen dat 

er experts zijn die die kunnen beantwoorden, dat we de verslagen maken, dat we zelfs de 

adviezen ook schrijven, op basis van hun input.”  

Het NPBO (Rob) en Public Mediation (Marc & Nienke) zijn in beide cases verantwoordelijk geweest 

voor het vormgeven van de bijeenkomsten van het burgerforum. Zij dienden dan ook als onafhankelijk 

voorzitter van het burgerforum (Nicky). Nienke omschrijft dit zelf als een gespreksbegeleider. Marc 

geeft aan dat de bijeenkomsten strak begeleid waren. Mindmapping was een van de manieren om de 

inbreng tijdens bijeenkomsten te structureren (Rob, Shannon). Volgens Rob kan je niet zonder strakke 

begeleiding, aangezien je moet toewerken naar een advies. Op het moment dat je mensen gewoon 

laat praten, gebeurt er niks. Deze strakke begeleiding was bijvoorbeeld ook op hoe mensen zich 

uitdrukken en of iedereen wel inbreng kon hebben (Marc). Op die manier kon ook de substantieve 

representatie gewaarborgd blijven.  

Ook Rob vertelt hoe de moderatie een bijdrage levert aan de gelijke inbreng van participanten. Als 
voorzitter heeft hij vaker nog een rondje gedaan langs mensen om een laatste reactie op te halen bij 
het afsluiten van een onderwerp, zodat iedereen weer aan het woord is geweest. Hij geeft aan dat je 
op die manier tegelijkertijd kunt merken of iedereen zijn ei wel kwijt is geraakt. De moderatie heeft 
er echter niet toe geleid dat er minder discussie ontstond. Volgens Rob (Observatie 6) werd het 
debat immers niet geschuwd.  

Een gespreksbegeleider kan sturen op het inbrengen van het inwonersperspectief en niet enkel een 

eigen perspectief. Er is tevens voor gezorgd dat iedereen zijn zegje kon doen door langs te gaan bij 

burgerforumleden of zij het ergens mee eens waren of niet en door tussendoor samen te vatten (Rob, 

Nienke). 

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, legt uit hoe het schrijven van het uiteindelijke advies eruit zag: 

“We hebben dat eigenlijk met elkaar geschreven. Er zijn voorstellen gemaakt door de 

mensen die ons begeleiden en daar hebben we over gediscussieerd, ook in kleinere 

groepen, en feedback gegeven. En je kon ook natuurlijk altijd tekstueel, kon je gewoon 

op- en aanmerking geven, dus het was echt wel een samenwerking.” 

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, erkent het belang van goede procesbegeleiding bij dergelijke 

projecten: 

“Het gaat er ook om dat gemeente eigenlijk meer professionals leveren die goed zijn, zoals 

Mark en Rob, die goed zijn in dit soort processen. En die zorgen dat dit soort processen 
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op gang komen en niet alleen maar dus faciliteren. Niet alleen maar geld, maar ook de 

ondersteuning.” 

Wel benoemt Auke dat er mogelijk meer diversiteit kon worden ingebracht in de gespreksbegeleiders: 

“Daar zou je wel wat meer diversiteit in kunnen brengen. Ik vond de begeleiding heel leuk, 

maar ze zaten ook met mij op een lijn. Daar zou je misschien wel iets meer dynamiek in 

kunnen brengen. Dat er ook wel wat mensen zijn, die zich wat kritisch opstellen zodat de 

groep ook wakker geschud wordt.” 

Hiermee worden de tegenstellingen tussen burgerforumleden volgens Auke meer aangewakkerd door 

de procesbegeleiding.  

“Die PWE-analyse, die is eigenlijk gebaseerd op tegenstellingen om uiteindelijk bij iets te 

komen wat dieper gaat en wat je verbindt. Dat zou je ook kunnen voorzetten in zo’n 

burgerforum door nu en dan wel de tegenstellingen even op te zoeken en van daaruit 

zeggen: dit is ons advies. Zorgt dat ook dat de scherpe puntjes die je ook in deze groepen 

wel zijn, dat die echt daarmee opgelost zijn? Dat hebben we niet gedaan.” 

Tegelijkertijd is ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk beïnvloeding was vanuit organisatoren vanuit 

de gemeente. Zo geeft Nicky aan dat zij niet bij alle burgerforumbijeenkomsten aanwezig is geweest. 

Op het moment dat zij dit toch van belang achtten, werd aan het burgerforum gevraagd of zij dit goed 

vonden. 

“Toen heb ik gevraagd of ik er weer bij mocht zijn en dan werd dan altijd aan hen zelf 

gevraagd, dus Rob zei nooit: oh dat mag wel. Nee, zij bepaalden dat zelf.” 

Respectievelijk Bastiaan en Wendelin vertellen dat zij enkel als toehoorders aanwezig zijn geweest. Op 

het moment dat er een vraag werd gesteld, die praktisch van aard was konden zij hier wel op 

antwoorden. 

“Daar wordt mijn rol puur en alleen toehoorder. Ik heb in die bijeenkomst geluisterd om 

gewoon ook te begrijpen: wat zijn de vragen van de burgerforumleden? Wat kan ik 

verwachten als ik ze straks weer zie in de ateliers?” 

“Als mij een vraag gesteld werd van: goh, hoe is het gegaan met de publiciteit voor het 

onderzoek? Hoe is dat gegaan? Dan kon ik er wat over vertellen, maar ik was niet degene 

die daar mee praatte over hoe dat allemaal moest. Maar als er wat gevraagd werd over 

iets operationeel. Ja, daar kan ik wel wat over zeggen natuurlijk, maar alleen dan op die 

vraag.” 

5.6.5. Groepsvorming 
De groepsvorming binnen het burgerforum heeft een rol gespeeld in het proces volgens respondenten. 

Zo geeft Marc, medeoprichter Public Mediation, aan dat er bij het oprichten van een burgerforum een 

bepaald ongemak ontstaat. Er heerst onwetendheid over wat de bedoeling is, wat er verwacht wordt, 

welke taken er liggen voor het burgerforum et cetera. Volgens Marc is dit ongemak belangrijk voor het 

vormen van een sterk burgerforum. Dit zorgt er immers voor dat er gezamenlijk geleerd wordt. 

Groepsvorming is een belangrijke factor in dit proces. 

“Het burgerforum krijgt toch een soort van fase dat ze denken: wat zijn we aan het doen? 

Waar leidt dit allemaal toe? Moet ik hier echt zoveel tijd in stoppen? Wat gebeurt er 

eigenlijk mee? Maar juist dat ongemak heb je eigenlijk nodig om te leren, om te snappen 
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wat je wel aan het doen bent. Dus op die manier ontstaat er eigenlijk ook een soort 

groepsvorming en een idee van wat ze wel en niet doen.” 

Shannon geeft aan dat deze groepsvorming bijdraagt aan eigenaarschap, aangezien het burgerforum 

als groep eigenaar hoort te worden van het proces.  

Door organisatoren wordt dit proces van groepsvorming positief omschreven. Zo geven Marc, Nicky 

en Shannon aan dat er ook buiten de officiële bijeenkomsten om contact werd gelegd tussen 

respondenten. Dit vond voornamelijk plaats via Whatsapp en e-mail. Ingrid Lether, participant in 

Foodvalley, vertelt dat ze met burgerforumleden hele avonden via WhatsApp krantenartikelen hebben 

uitgewisseld (Observatie 6). Nicky geeft aan dat de groep in Foodvalley op die manier meer een 

eenheid werd. Ook Rob geeft aan dat het burgerforum in Foodvalley een groep werd. Hij noemt het 

‘teambuilding’. Rob zet hier echter de kanttekening bij dat deze groepsvorming slechts van korte duur 

is:  

“Je merkt ook op een gegeven moment als je een maand later kijkt dat het team weer 

helemaal uit elkaar is gedonderd, maar dat geeft niet. Want je gaat tijdelijk een team 

vormen om tot een advies te komen.”  

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, geeft echter aan dat hij de groep niet goed heeft leren kennen 

door het korte contact dat er binnen de groep is geweest. Wel bevestigt hij het belang van 

groepsvorming op het moment dat je gezamenlijk een advies schrijft:  

“Ik denk dat dat wel, als je een advies schrijft in een burgerforum heel belangrijk is dat de 

groep ook, dat je echt ook tijd besteed aan het maken van een groep, een homogene 

groep niet. Alleen qua keuzes ook, maar ook elkaar leren kennen.”  

Ook de participant uit Foodvalley vindt het belangrijk dat er onderlinge contacten zijn binnen het 

burgerforum. Volgens deze participant kom je op die manier sneller tot elkaar. Dit vergt echter ook 

meer tijd. Door de digitale bijeenkomsten waren er bij hen vooral enkele participanten die onderling 

contact hadden, waardoor er geen groep ontstond: 

“Nu had ik wel het idee dat het allemaal eilandjes waren.” 

5.6.6. Digitaal 
Een verschil tussen de cases betreft de situatie rondom corona, waardoor het burgerforum in Súdwest-

Fryslân wel fysiek met 1,5 meter afstand heeft kunnen plaatsvinden, terwijl het burgerforum in 

Foodvalley digitaal heeft moeten plaatsvinden. De digitale bijeenkomsten in Foodvalley hebben enkele 

belemmeringen opgeleverd wat betreft de inbreng. Zo is het burgerforum advies in Súdwest-Fryslân 

met de gehele groep geschreven, terwijl dit in Foodvalley om praktische redenen niet mogelijk was. 

Daarom heeft een klein groepje dit voorbereid, waarna aanpassingen door anderen mogelijk waren. 

Dit is anders dan gebruikelijk in een burgerforum. Nienke doet hier de volgende uitspraak over:  

“Het moet nu allemaal online. Het is niet zo productief om met een groep van 20 mensen 

door een tekst heen te gaan, regel voor regel. Dan kan je beter met een kleiner groepje 

dat voorbereiden en dan voorleggen. En dat mensen via comments en direct changes nog 

weer dingen toesturen.” 

Wat betreft Rob hebben de digitale bijeenkomsten ook belemmeringen opgeleverd in de discussie 

tussen voor- en tegenstanders. Het heeft gevolgen voor de dynamiek in de discussie, maar ook voor 

de gespreksbegeleider. Die kan immers minder goed de situatie inschatten en daarom inspelen. 
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“De discussie tussen die pro en contra mensen. Dat heeft geen dynamiek digitaal. Dan 

wordt het clean. Iemand voert het woord en dan gaat iemand anders het woord voeren. 

Ook ik als begeleider kan niet aan de hand van de lichaamstaal en de reacties merken dat 

ik moet gaan schakelen en daar tussendoor een ander even moet laten interpreteren. Dus 

ik kan ook veel moeilijker een discussie uitlokken tussen mensen in zo’n groep. Terwijl je 

eigenlijk zo af en toe een knuppel in het hoenderhok wil gooien om de discussie tussen 

de deelnemers van het burgerforum op te porren, waardoor er meer diepgang ontstaat.” 

De participant uit Foodvalley geeft aan dat digitale bijeenkomsten er tevens voor zorgen dat er minder 

makkelijk onderling gepraat en overlegd kan worden. Dit leidt tot minder dynamiek in de groep. 

“Als het fysiek is, zou je even pauze hebben. Dan kan je met iemand praten erover of even 

een discussie aan gooien wat jij net zei, waar slaat dat op of wat bedoel je daarmee? Dan 

kom je wat sneller tot elkaar.” 

Ook Shannon bevestigt dat dit onderlinge, fysieke contact als prettig wordt ervaren: 

“Het maakt die menselijke kant gewoon makkelijker dat je gewoon eventjes één op één 

iets doorspreekt.” 

Rob geeft aan dat de digitale bijeenkomsten in Foodvalley tevens een belemmering hebben gevormd 

in de informatievoorziening. Zo stelt hij dat hij merkte dat dit heeft geleid tot het missen van 

informatie: 

“Ze missen op een gegeven moment informatie. Ze zeggen: nou, had ik dat maar 

geweten…” 

5.7. Overige bevindingen 
In dit onderdeel worden resultaten besproken, die niet direct met de inclusiviteit van het 

participatieproces te maken hebben, maar alsnog door meerdere respondenten genoemd worden. 

Deze bevindingen bieden om die reden een extra verdieping. De volgende onderwerpen zullen 

besproken worden: politiek-bestuurlijke inbedding en opvolging.  

5.7.1. Politiek-bestuurlijke inbedding 
Door meerdere respondenten (Bastiaan, Nienke) wordt benoemd hoe belangrijk de politiek-

bestuurlijke inbedding bij een burgerforum is. Dit begint bij het meekrijgen van bestuurders en 

volksvertegenwoordigers in de plannen voor het participatieproces. Respondenten (Nicky, Bastiaan, 

Nienke) geven aan dat hier in Foodvalley veel werk in is gaan zitten. Nienke legt uit dat deze 

bestuurlijke inbedding met name lastig was, omdat je te maken hebt met wethouders en 

gemeenteraden vaan 8 gemeentes, die bovendien niet gewend waren om over een dergelijke 

gezamenlijk project te communiceren. In Súdwest-Fryslân was er meer gevoel van urgentie voor deze 

aanpak door een negatieve ervaring uit het verleden (Nienke, Wendelin, Auke, Observatie 2, 

Observatie 5).  

Bastiaan, procesbegeleider RES Foodvalley, vertelt hoe belangrijk het is om bestuurders mee te nemen 

in het burgerforumproces om op die manier een vertrouwensband te kweken tussen de bestuurder en 

het burgerforum. Bastiaan erkent dat een dergelijke vertrouwensband niet vanaf het begin bestaat.  

“De grap is dat als je die verbinding niet hebt, gebeuren twee dingen, dan is er een 

wantrouwen naar burgerforum toe vanuit de bestuurders. Dus dan heb je wantrouwen 

de ene kant op. Maar je hebt ook een wantrouwen de andere kant op van waarom 

vertrouwen ze ons niet. Volgens mij werkt het als je d'r allemaal in gelooft en samen in 
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gelooft, maar dat is iets wat ik vond dat goed is gegaan, maar wel heel veel werk heeft 

gevraagd.” 

Bastiaan geeft tevens aan dat het goed was dat er in Foodvalley een bestuurlijk trekker van het gehele 

participatieproces was. Als mogelijk verbeterpunt voor een volgend traject raadt hij aan om ook een 

ambtelijke trekker toe te wijzen. Op die manier zijn de zaken op elk niveau netjes geregeld. Op die 

manier is er altijd iemand die aangesproken kan worden voor vragen, ergernissen en dergelijke. 

Bastiaan beschrijft dit als volgt: 

“Die moeten dus eigenlijk alle dingetjes, alle ergernissen, alle vragen die opkomen, 

moeten ze weten. Dus op al die lagen moet je iemand hebben die toch nauw als 

toehoorder bij dat proces betrokken is. Dat is een tijdsinzet, maar die verdienen zichzelf 

terug in dat je als je onrust hebt, dan moet je dat weer managen. Dus ik denk dat dat goed 

gegaan is, maar dat zou ik toch nog doen.” 

Een juiste politiek-bestuurlijke inbedding begint met het formuleren van randvoorwaarden (Rob, 

Nienke). Rob geeft aan dat er in Súdwest-Fryslân is besproken welke uitkomsten van het burgerforum 

geen optie zouden zijn. Het zou immers negatieve resultaten opleveren op het moment dat het 

burgerforum voor een bepaalde optie pleit, terwijl dit vanaf het begin af aan politiek of bestuurlijk niet 

mogelijk blijkt te zijn geweest. Dit heeft dus te maken met verwachtingsmanagement (Observatie 5). 

Rob geeft aan dat je hierbij duidelijk moet doorvragen waar daadwerkelijk de grenzen liggen 

(Observatie 3). Op het moment dat het niet de wens zou zijn van een bepaalde fractie, maar alsnog 

een geheel burgerforum aangeeft voor deze optie te willen kiezen, is het de vraag of deze fractie niet 

alsnog mee instemt. Uiteraard zou je het liefste geen kaders mee willen krijgen, zodat het advies 

daadwerkelijk alle kanten op kan gaan (Rob). Het advies moet echter ook uitvoerbaar blijven 

(Observatie 6). Nienke vult aan dat dit ervoor zorgt dat het advies van het burgerforum niet volledig 

los van de werkelijkheid staat. In Súdwest-Fryslân is er gesproken met politiek en bestuur en zijn er 

uiteindelijk geen randvoorwaarden meegegeven (Observatie 4, Observatie 5).  

Ook in de PWE-raadpleging wordt rekening gehouden met deze kaders. Zo vertelt Niek Mouter van de 

TU Delft (Observatie 6) dat er binnen een PWE-raadpleging bijvoorbeeld een maximum bedrag aan 

geld is uit te geven waardoor burgers niet massaal te veel geld uitgeven ten opzichte van de eerdere 

kaders die vanuit de volksvertegenwoordiging zijn gesteld. Shannon legt uit dat deelnemers hierdoor 

worden gedwongen om een keuze te maken binnen een beperking, waardoor zij kiezen voor dingen 

die ze echt belangrijk vinden.  

Nienke geeft aan dat politieke inbedding te maken heeft met wat er vervolgens met een advies gedaan 

wordt. Dit licht ze toe in onderstaande quote. 

“Dat is ook wat ik bedoel met inbedding dat er binnen de politiek ook wordt uitgesproken 

hoe zij met dat advies omgaan. En dat moet niet alleen in het begin en dat moet 

gedurende het hele traject moet dat ook vastgehouden worden. En niet alleen omdat dat 

advies dan ook in een bedje valt, maar ook omdat dat bewoners het gevoel geeft dat het 

ertoe doet wat zij doen. Dat zij niet wat zitten te maken en dat hun participatie een 

wassen neus blijkt te zijn.” 

De volksvertegenwoordiging meekrijgen in het gehele proces wordt ook belangrijk geacht door Rob, 

Shannon en Wendelin. Hij geeft aan dat de volksvertegenwoordiging een burgerforum als snel 

beschouwd als ‘een schaduwparlement’. Rob legt hen dan uit dat de volksvertegenwoordiging 

verantwoordelijk is voor een bredere belangenafweging dan enkel voor inwoners. Een burgerforum 

komt dus enkel op voor het belang van de burger. Ook Shannon en Wendelin geven aan dat de 
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volksvertegenwoordiging zich soms ongemakkelijk voelt bij een dergelijk proces. Shannon beweert om 

die reden dat het belangrijk is om samen met de gemeenteraad na te denken over welke opdracht 

precies wordt meegegeven. Door het betrekken van bewoners in de besluitvorming en de 

gemeenteraad actief mee te nemen in dit participatieproces verloopt de besluitvorming uiteindelijk 

makkelijker, aangezien er al voorwerk is gedaan (Observatie 4). Uiteindelijk is de 

volksvertegenwoordiging immers het orgaan dat een beslissing moet gaan nemen, weliswaar met een 

advies (Observatie 5).  

5.7.2. Opvolging  
PWE-raadpleging 

Tijdens het invullen van de PWE-raadpleging is er in Súdwest-Fryslân tevens gevraagd naar hun 

ervaring en oordeel over de raadpleging. Hieruit is naar voren gekomen dat ‘een groot aantal 

deelnemers het vooral waarderen dat ze betrokken worden’ (Spruit & Mouter, 2020). Tevens geeft 

een meerderheid van de respondenten aan dat het advies van de inwoners en het advies van experts 

evenveel zou moeten meewegen in beslissingen van de gemeente (Spruit & Mouter, 2020). Volgens 

Wendelin is het belangrijk dat er niet enkel geluisterd wordt naar participanten, maar dat er 

daadwerkelijk iets mee gebeurd is het belangrijkste. 

“Dat is ook wat we heel veel terugkregen in het onderzoek: fijn dat jullie ons dingen 

vragen, dat je naar ons wil luisteren, maar waarmaken is natuurlijk nog wel een uitdaging 

en dat kan ik wel beamen.” 

Burgerforum 

Het burgerforum in Súdwest-Fryslân heeft een advies uitgebracht aan de gemeenteraad, waarbij zij 

duidelijk hebben meegegeven dat de randvoorwaarden voor succes serieus meegenomen moeten 

worden (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020C). Vervolgens is ook aan de gemeenteraad voorgelegd om 

het volledige burgerforumadvies over te nemen (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020A), waarna dit door 

de gemeenteraad is gedaan (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020D). In dit voorstel (Gemeente Súdwest-

Fryslân, 2020A) wordt expliciet benoemd dat het niet overnemen van het burgerforumadvies ertoe 

kan leiden dat er minder draagvlak voor de RES bestaat en dat het geen recht doet aan de vele 

deelnemers van het participatieproces (45 aan de hackathon, 1376 aan de raadpleging en 12 aan het 

burgerforum). Dit kan tevens leiden tot negatieve reacties over de gemeente, die de uitkomsten van 

het participatieproces naast zich neerlegt (Gemeente Súdwest-Fryslân, 2020A). Ook in Foodvalley is er 

van tevoren gezegd door de voorzitter van het stakeholderoverleg dat het burgerforumadvies heel 

serieus genomen moest worden en dat er alleen van afgeweken mocht worden als dat ook duidelijk 

werd gemotiveerd door het stakeholderoverleg (Nicky).  

Shannon, onderzoeker TU Delft, geeft aan dat het interessant is om te zien dat deelnemers niet 

verwachten dat hun gehele advies wordt overgenomen. Ze willen enkel dat hun advies wordt 

meegenomen in de beslissing die uiteindelijk wordt genomen. 

“Wat we veel vaker terug krijgen, is dat mensen helemaal ook niet verwachten dat nou al 

die dingen direct overgenomen moeten worden. Maar mensen willen gewoon dat er 

goede beslissingen genomen worden en dat ze meegewogen worden. En dat betekent 

helemaal niet dat je één op één doet, wat dan burgers zeggen, maar het betekent wel dat 

je moet kunnen uitleggen waarom je dat dan niet doet.” 

Dit wordt bevestigd uit evaluatie van de PWE-raadpleging, waarbij slechts 4% aangeeft dat het 

advies direct moet worden overgenomen (Observatie 6). Ook in het webinar van Populytics 
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(Observatie 4) wordt benoemd dat burgers serieus genomen willen worden, maar dat ze niet 

verwachten dat hun advies 1 op 1 wordt overgenomen. Deelnemers zijn dus realistisch in het 

feit dat hun advies niet alles bepalend hoeft te zijn (Observatie 4).  

Hoewel de gemeenteraad in Súdwest-Fryslân het volledige burgerforum advies heeft overgenomen, 

zullen de effecten van het advies in praktijk pas echt zichtbaar worden (Wendelin). Op het moment 

dat er bijvoorbeeld een aanvraag komt voor een windmolenpark, wordt er gekeken hoe ermee 

omgegaan moet worden. Hierbij gaan er ook zaken spelen die buiten de invloedssfeer van de 

gemeente liggen, maar te maken hebben met de provincie of het Rijk. Wendelin geeft aan dat ‘ze dat 

wel spannend vindt om te zien’.  

Auke, participant in Súdwest-Fryslân, is echter niet volledig tevreden met de opvolging vanuit de 

gemeente zelf. Hij geeft aan te begrijpen dat hij niet opnieuw kan deelnemen aan een volgend 

burgerforum. Rob legt uit dat een burgerforum met dezelfde vaste leden er immers toe leidt dat deze 

groep op een gegeven moment ook usual suspects worden (Observatie 3). Auke is weliswaar bereid 

om te dienen als ambassadeur voor het burgerforum. Hij zou een rol willen spelen in het betrekken 

van andere, nieuwe burgers voor een volgend proces (Observatie 4). Op dit moment verloopt het 

contact met de gemeente echter niet zoals hij gewenst had, aangezien hij geen reactie meer krijgt op 

mails of telefoontjes. Dit zorgt er bij hem voor dat hij de rol van ambassadeur niet kan vervullen:  

“Wij moeten eigenlijk ambassadeurs worden, maar zo word ik geen ambassadeur. Ik ben 

het nog een tijdje, omdat ik gedreven ben door climate change en daarom doe ik dit. Maar 

ik merk dat van de gemeente krijg ik geen voeding.” 

Auke is van mening dat een aantal enthousiastelingen over het burgerforum als ambassadeur zijnde 

een beweging kunnen creëren. De manier van opvolging op dit moment zorgt daar echter niet voor, 

maar leidt ertoe dat participanten alweer zijn afgehaakt. 

“Je wilt een beweging creëren en dat gebeurt nu niet echt. Want ik bedoel ik: ik weet 

zeker dat de meeste van die andere mensen allang afgehaakt zijn.” 

In Foodvalley is er door Nicky, communicatieadviseur in Foodvalley, gevraagd aan participanten van 

het burgerforum of ze later nog eens mee zouden willen denken over de publieksversie. Vijf 

burgerforumleden hebben hier aangegeven later ook nog benaderd te kunnen worden.  

Wendelin benadrukt in het kader van opvolging dat er nog wel contact is met de participanten, maar 

dat het niet de bedoeling is om dit burgerforum voor allerlei zaken weer in het leven te roepen. Dan 

zou er weer een andere groep moeten worden samengesteld.  
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6. Conclusie en discussie  
In dit hoofdstuk wordt het geheel aan bevindingen gebundeld en worden conclusies hierover 

getrokken. Allereerst zal ik kort ingaan op de conclusie van dit onderzoek. Daarna worden de eerder 

opgestelde theoretische kaders vergeleken met bevindingen uit de empirie. Dit leidt ertoe dat er 

conclusies kunnen worden getrokken over de uitkomsten van dit onderzoek en zal onderstaande 

onderzoeksvraag beantwoord worden. 

“Op welke manier kan inclusieve burgerparticipatie vorm krijgen bij het opstellen van de 

Regionale Energiestrategie?” 

Daarbij worden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige trajecten wat betreft 

inclusieve burgerparticipatie met een PWE-raadpleging en burgerforum. Ook zal ik reflecteren op het 

verloop van het onderzoek. Als laatste zal ik interessante bevindingen bespreken voor 

vervolgonderzoek.  

6.1. Conclusie 
Uit dit onderzoek is te concluderen dat er binnen de cases Foodvalley en Súdwest-Fryslân veel extra 

acties zijn verricht op het gebied van inclusiviteit. Dit levert positieve resultaten op wat betreft de 

respons op de PWE-raadpleging. Ook leidt het tot een meer diverse groep dan enkel de participatie-

elite wat betreft de beschrijvende representatie. Alsnog zijn de kenmerken van de participatie-elite 

oververtegenwoordigd. De gelijke mate van inbreng is ook vormgegeven door informatievoorziening 

en moderatie. Dit levert echter nog enkele belemmeringen op. Hiermee valt te concluderen dat een 

participatieproces waarbij een burgerforum en een PWE-raadpleging wordt gecombineerd positieve 

resultaten oplevert wat betreft inclusiviteit, maar alsnog leveren deze cases verbeterpunten voor 

volgende trajecten om de inclusiviteit nog beter te waarborgen. Deze punten zullen ook terugkomen 

in de aanbevelingen en het vervolgonderzoek.  

6.2. Theoretische analyse van resultaten  
In dit onderdeel zal ik een koppeling maken tussen de theoretische en de empirische bevindingen. 

Allereerst zal ik ingaan op de trede van de participatieladder waarop het burgerforum en de PWE-

raadpleging zich bevinden. Vervolgens worden de bevindingen besproken aan de hand van 

theoretische concepten, die ook in de resultaten terug zijn gekomen. Dit betreft de vraag wie wanneer 

participeert en waarom en zaken rondom het burgerforum. Als laatste wordt er specifiek ingegaan op 

de mate van inclusiviteit door de 3 aspecten ‘toegankelijkheid’, ‘representatie’ en ‘gelijke inbreng’ te 

behandelen.  

6.2.1. Participatieladder  
Uit de resultaten is gebleken dat de PWE-raadpleging zich bevindt op de tweede trede ‘raadplegen’ 

van de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof (2001). Inwoners wordt immers gevraagd om 

hun inzichten te geven over een bepaald vraagstuk, waarna de overheid deze inzichten kan gebruiken. 

De brede groep deelnemers, die in de PWE-raadpleging deelnemen, participeren niet meer na het 

leveren van hun individuele inzichten in de raadpleging zelf. Het burgerforum, daarentegen, bevindt 

zich op een hoger niveau wat betreft de mate van burgerparticipatie. Deze vorm van participatie 

bevindt zich immers op de derde trede ‘adviseren’. De leden van het burgerforum brengen immers in 

een groep van inwoners een advies uit aan een ander orgaan, die vervolgens een besluit gaan nemen. 

Dit advies is tot stand gekomen door een gesprek van deze deelnemers inwoners onderling. Het 

beslissende orgaan mag beslissen hoe zij met dit advies omgaan, wat betekent dat er geen 

verplichtende factor aan dit advies vastzit. Hiermee is dus geïdentificeerd op welk niveau wat betreft 

de participatie deze vormen plaatsvinden. Het grootste deel van de respondenten is middels de PWE-
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raadpleging enkel geraadpleegd, terwijl een klein deel middels het burgerforum ook heeft kunnen 

adviseren.  

6.2.2. Wie participeert wanneer en waarom? 
In het resultatenhoofdstuk is de beschrijvende representatie van de deelnemers van zowel de PWE-

raadpleging als het burgerforum besproken. Hierbij valt op dat jongeren en laagopgeleiden 

ondervertegenwoordigd zijn. De deelnemers zijn meer divers dan de participatie-elite, die in de 

literatuur wordt besproken (Binnema & Michels, 2016, p.69), maar alsnog is de participatie-elite 

relatief vaak aanwezig.  

In de resultaten is gebleken dat wie participeert afhangt van het onderwerp. Dit blijkt uit het feit dat 

mensen met interesse in duurzame energie oververtegenwoordigd zijn in de groep deelnemers. Dit 

wordt ook erkend door de organisatie. In de theorie werd verwacht dat het onderwerp samenhangt 

met de participanten, wat hiermee wordt bevestigd (Creighton, 2005; Church et al., 2002). Of dit ook 

samenhangt met een belang, zoals Enserink (2003) verwacht, is onduidelijk. Er is enkel vast te stellen 

dat burgerforumleden worden gestimuleerd om te denken vanuit het inwonersperspectief, wat 

geformuleerd werd in waarden. Dit heeft het verwachte NIMBY-gedrag (De Bruijn et al., 2002) uit de 

literatuur voorkomen. Echter, de samenhang met het eigen belang kan in een later stadium bij het 

concretiseren van plannen alsnog optreden. 

De participanten die ik heb gesproken voor dit onderzoek hebben aangegeven dat zij zelf al enigszins 

geïnteresseerd waren in het onderwerp. Tegelijkertijd geeft één van de respondenten aan dat hij het 

ziet als vorm van burgerschap om iets terug te doen voor de gemeente. Ook wordt via een andere 

respondent verteld dat er een participant meedeed om andere mensen te ontmoeten. Met name de 

interesse in het onderwerp komt sterk terug in de literatuur (Creighton, 2005; Church et al., 2002).   

In het resultatenhoofdstuk is tevens besproken dat de informele sfeer en groepsvorming in Foodvalley 

werd belemmerd door de digitale bijeenkomsten. Een respondent geeft aan dat deze informele sfeer 

het participatieproces vooruit had geholpen. Dit komt overeen met wat de literatuur zegt over 

voorwaarden om deel te nemen. Een informele sfeer wordt hier immers bij genoemd (Dzur & Hendriks, 

2018).  

In Foodvalley wordt aangegeven dat het burgerforum pas te laat betrokken is bij het gehele RES-

proces. Dit wordt ook in de literatuur besproken (Creighton, 2005). In Foodvalley lijkt het er echter op 

dat de inwoners alsnog op tijd zijn betrokken om latere weerstand te berpeken. Zij hebben immers 

nog uitspraken kunnen doen voordat de RES 1.0 is vastgesteld. Dit wordt ook in de literatuur genoemd 

(Passchier & Schalk, 2016).  

6.2.3. Burgerforum 
In de bespreking van de literatuur komt naar voren dat het opzetten van een dergelijke 

participatieproces kosten- en tijdsintensief is voor de organisatie (Edelenbos). Dit wordt in de 

resultaten ook bevestigd door respondenten.  

Wat betreft het burgerforum specifiek komen diverse factoren uit de literatuur ook in de empirie naar 

voren. In de literatuur wordt naar voren gebracht hoe belangrijk de inclusiviteit en representatie van 

een burgerforum is (Michels, 2021). Ook in de empirie komt naar voren dat de organisatoren hier veel 

mee bezig zijn geweest. Dit blijkt uit het extra benaderen van bepaalde groepen voor de PWE-

raadpleging en de focus op inclusiviteit bij het presenteren van de bevindingen. Dit wordt tevens 

gewaarborgd door gericht te selecteren voor het burgerforum binnen een groep aselect benaderde 

inwoners, zoals de literatuur suggereert (Hendriks, Jacobs & Michels, 2021). Tegelijkertijd wordt de 
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gelijke inbreng in de literatuur benoemd (Michels, 2021). Dit zal besproken worden in het kader van 

inclusiviteit.  

6.2.4. Inclusiviteit 
Inclusiviteit zal onderstaand besproken worden aan de hand van de eerder gebruikte 3 aspecten 

‘toegankelijkheid’, ‘representatie’ en ‘gelijke inbreng’.  

Toegankelijkheid 

In beide cases is het burgerforum geworven en geselecteerd door eerst inwoners aselect te benaderen, 

waarna ze gericht geselecteerd worden op een aantal relevante kenmerken. Dit is zoals het in de 

literatuur wordt aanbevolen (Hendriks, Jacobs & Michels, 2021).  

Wat betreft het weghalen van belemmeringen komen enkele belemmeringen in dit onderzoek naar 

voren: software, intensiviteit, tijd en communicatie en negatieve reacties. Wat betreft de technologie 

wordt er in de software voor de PWE-raadpleging rekening gehouden met zowel hoog- als 

laagopgeleiden. Bovendien is er in Foodvalley een helpdesk ingesteld om gezamenlijk de raadpleging 

in te kunnen vullen op het moment dat hulp nodig was. Daarnaast is het participatieproces door de 

participant in Foodvalley als intensief ervaren. Deze intensiviteit is zoveel mogelijk verminderd door 

procesbegeleiding vanuit de organisatie. Zij hebben gezorgd voor informatievoorziening, 

agendavoorstellen en conceptteksten voor het advies. Daarnaast zijn er belemmeringen ervaren 

rondom de tijdsplanning en communicatiekracht en zijn er bijna participanten afgehaakt door 

negatieve reacties. Belemmeringen rondom technologie (McBride, 2007) en intensiviteit (Jacobs, 

2021) komen ook naar voren in de literatuur. Uit de empirie is niet gebleken dat er belemmeringen 

worden weggehaald op het gebied van geld (McBride, 2007), mobiliteit (Mcbride, 2007) of 

kinderopvang (Jacobs, 2021). In Foodvalley kan dit komen door het gebruik van digitale bijeenkomsten.  

Representatie 

Wat betreft de beschrijvende representatie blijkt uit de empirie dat er alsnog meer mannen, ouderen 

en hoogopgeleiden deelnemen aan zowel de PWE-raadpleging als het burgerforum. Toch is de groep 

meer divers dan enkel de participatie-elite. De substantieve representatie is in de empirie anders 

ingestoken dan in de literatuur. Elk burgerforumlid wordt immers gestimuleerd om te denken vanuit 

het algemene inwonersperspectief, waardoor er geen sprake meer is van representatie wat betreft 

belangen. Hierdoor vervalt ook het mogelijke verband tussen de beschrijvende en de substantieve 

representatie, zoals die vanuit de literatuur wordt verwacht (Van der Hout et al., 2007; Celis et al., 

2008). Een voorwaarde om de substantieve representatie in te vullen vanuit het inwonersperspectief 

is een goede informatievoorziening, waarbij onder andere de PWE-raadpleging als informatiebron 

dient, en gespreksmoderatie.  

Gelijke inbreng 

Gelijke mate van inbreng is volgens de literatuur cruciaal voor een succesvol burgerforum (Michels, 

2021). In de resultaten wordt besproken hoe deze gelijke inbreng wordt gestimuleerd door de inzet 

van informatievoorziening en moderatie. Dit wordt ook in de literatuur geadviseerd (Leyenaar, 2009). 

Weliswaar wordt er soms belemmering ervaren door de verdeeldheid in welbespraaktheid. Dit wordt 

bevestigd door de participant uit Foodvalley, hoewel organisatoren aangeven dat ze dit door 

gespreksbegeleiding hebben proberen tegen te gaan. Dit wordt ook als belemmering in de literatuur 

omschreven (Leyenaar, 2009; Smets & Vlind, 2017). Daarnaast blijkt ook in de empirie dat de digitale 

bijeenkomsten als een belemmering worden ervaren voor de gelijke inbreng.  
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6.2.5. Wetenschappelijke relevantie 
In dit onderdeel zal ik terugblikken op de wetenschappelijke relevantie, zoals die beschreven staat in 

de inleiding. Hierin wordt benoemd dat dit onderzoek zal bijdragen aan de wetenschappelijk dialoog 

over wat wel of niet werkt wat betreft de inclusiviteit van burgerparticipatie. Hieraan heb ik 

bijgedragen doordat mijn onderzoek heeft geconcludeerd dat de aanpak van deze cases de inclusiviteit 

bevordert, maar alsnog verbeteringen mogelijk zijn. Zoals bovenstaand is besproken bij de koppeling 

met de literatuur, heb ik de motieven van participanten, de werving en selectie van participanten en 

de belemmeringen voor deelname uitgelicht. Tegelijkertijd heb ik inzicht geboden in het burgerforum 

als participatievorm. De meeste respondenten zijn enthousiast over deze vorm van participeren en 

noemen het proces een succes. In dit onderzoek worden enkele zaken toegelicht waar op gelet kan 

worden als het gaat om de inclusiviteit van een participatieproces met een burgerforum, zoals de 

invulling van substantieve representatie en gelijke inbreng gedurende het proces. Naast de inclusiviteit 

van het burgerforum zijn er ook zaken rondom de politiek-bestuurlijke inbedding en de opvolging 

vanhet burgerforum aan bod gekomen.  

6.3. Aanbevelingen 
In dit onderdeel zal ik een aantal aanbevelingen formuleren, die voortvloeien uit de bevindingen in dit 

onderzoek. Allereerst zijn meerdere respondenten enthousiast over de participatieprocessen in de 

cases. De combinatie van een burgerforum en een PWE-raadpleging wordt als positief ervaren. De 

PWE-raadpleging zorgt voor het ophalen van vele opvattingen, waar in het burgerforum verdieping 

aan kan worden gegeven. Tevens zorgt deze raadpleging ervoor dat burgerforumleden breder 

geïnformeerd zijn en niet enkel hun eigen perspectief inbrengen. Ook wat betreft inclusiviteit lijkt deze 

invulling van het participatieproces een positieve invloed te hebben gehad, aangezien de  

PWE-raadpleging als ondersteuning voor het burgerforum ervoor zorgt dat meer inwoners invloed 

hebben op het uiteindelijke product dan enkel de burgerforumleden.  

Aanbeveling 1: Vanuit deze cases is gebleken dat de combinatie van een burgerforum en 

een PWE-raadpleging positief wordt ervaren. Het levert meer informatie op voor de 

burgerforumleden, waardoor zij niet enkel vanuit hun eigen belang spreken, maar advies 

kunnen geven vanuit een breder perspectief. Deze informatie kan worden gebruikt door 

organisatoren voor andere participatieprocessen.  

De respons op de PWE-raadpleging was in beide cases hoog. Met name in Súdwest-Fryslân is het aantal 

reacties op de raadpleging hoog te noemen, aangezien dit het hoogste deelname-aantal ooit behaald 

is met een dergelijke online onderzoeksmethode. Bij dit benaderen is er op een brede manier aselect 

benaderd. Tevens zijn er extra acties gevoerd op groepen, die minder makkelijk te bereiken zijn, zoals 

jongeren en laagopgeleiden. Dit heeft ertoe geleid dat deze groepen alsnog vertegenwoordigd zijn in 

de PWE-raadpleging, maar in mindere mate. Deze ongelijke verhouding is rechtgezet door 

herwegingen. 

Aanbeveling 2: De benadering  van deelnemers voor de PWE-raadpleging heeft goed 

gewerkt, aangezien er een hoge respons is gekomen. Deze manier van benaderen kan als 

leerpunt worden meegenomen voor vervolgtrajecten.  

Hoewel de respons op de PWE-raadplegingen hoog te noemen is, is er een ondervertegenwoordiging 

van jongeren en laagopgeleiden te zien. Hier zijn al extra acties op uitgevoerd, waardoor zij nog 

enigszins vertegenwoordigd zijn in de deelnemersgroep. In vervolgtrajecten moet er door de 

organisatoren van het participatieproces nog meer aandacht uitgaan naar deze groepen om een betere 

beschrijvende representatie te kunnen bewerkstelligen.  
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Aanbeveling 3: Het is in een volgend participatietraject belangrijk voor organisatoren van 

deze trajecten om extra acties te verrichten om laagopgeleiden en jongeren te betrekken. 

Deze groepen zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd in beide cases.  

Wat betreft de gelijke inbreng zijn er nog enkele belemmeringen ontstaan door de 

informatievoorziening en de mate van gelijke deelname aan de discussie. De informatievoorziening 

wordt als intensief en moeilijk ervaren. Voor een volgend participatietraject is het voor de organisatie 

een belangrijk aandachtspunt om de informatievoorziening op de burgerforumleden specifiek af te 

stemmen. Hierbij moet worden benadrukt dat burgerforumleden zelf niet alle (technische) kennis in 

huis hoeven te hebben.  

Aanbeveling 4: Bij de informatievoorziening moet worden opgepast dat 

burgerforumleden begrijpen dat zij niet volledige kennis hoeven te hebben. Zij brengen 

immers het inwonersperspectief in. De informatievoorziening moet beter op de 

behoeftes van de burgerforumleden worden aangepast. 

Wat betreft de gelijke deelname aan de discussie is het belangrijk om zoveel mogelijk bijeenkomsten 

van het burgerforum fysiek plaats te laten vinden. Daarnaast moeten gespreksbegeleiders nog beter 

aandacht besteden aan de gelijke mate van inbreng van burgerforumleden. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat gelijke inbreng niet altijd zo wordt ervaren. Dit komt met name door een ongelijke 

verdeling in welbespraaktheid en daarmee deelname aan discussies in het burgerforum.  

Aanbeveling 5: Besteed meer aandacht aan gelijke mate van inbreng bij bijeenkomsten 

van het burgerforum. Hiervoor is een passende informatievoorziening van belang. 

Daarnaast ligt hier een belangrijke taak voor een moderator.  

6.4. Reflectie op het onderzoek 
In dit onderzoek heb ik door praktische belemmeringen slechts één participant per casus kunnen 

spreken. Het zou interessant zijn om in een vervolgonderzoek ook dit perspectief beter mee te kunnen 

nemen in de analyse. De gesproken participanten kunnen immers niet representatief zijn voor de 

gehele groep aan participanten. Bovendien zou het leerzaam kunnen zijn om een casus te 

onderzoeken, terwijl het participatieproces plaatsvindt. Dan zouden mogelijk bijeenkomsten van een 

burgerforum bijgewoond kunnen worden, waardoor de onderzoeker een duidelijker beeld krijgt van 

het gehele proces. Ervaringen van respondenten kunnen immers verdraaid zijn door de verstreken tijd 

sinds het daadwerkelijk plaatsvinden van het participatieproces.   

6.5. Vervolgonderzoek  
In dit onderzoek zijn enkele zaken naar voren gekomen, die interessant zouden zijn om in een 

vervolgonderzoek verder uit te diepen. Wat betreft de inclusiviteit van het participatieproces zou het 

interessant zijn om de mate van inclusiviteit van dit participatieproces te vergelijken met de mate van 

inclusiviteit van participatieprocessen met andere vormen van participatie. Op die manier kan 

vergeleken worden of een burgerforum in combinatie met een PWE-raadpleging leidt tot meer 

inclusiviteit ten opzichte van andere participatiemethoden. Bovendien zou het nuttig kunnen zijn om 

te onderzoeken welke doelen of functies van burgerparticipatie behaald zijn middels een 

participatieproces met een burgerforum en PWE-raadpleging. Hiervoor zijn echter meer respondenten 

nodig die zelf hebben geparticipeerd. 

Daarnaast is uit mijn onderzoek gebleken dat de politiek-bestuurlijke inbedding en opvolging van het 

burgerforum belangrijke aspecten zijn om een burgerforum te doen slagen. Dit zijn beide onderwerpen 

om een verdiepend onderzoek naar te doen. Vragen rondom de politiek-bestuurlijke inbedding zouden 
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betreffen op welke manier de bestuurders en de volksvertegenwoordiging het beste meegenomen 

kunnen worden in het participatieproces. Wat betreft de opvolging zou het gaan om hoe contact wordt 

gehouden met participanten na hun deelname, maar ook wat er gebeurt met het burgerforumadvies 

nadat het door de volksvertegenwoordiging is geaccepteerd. Het zou bijvoorbeeld leerzaam kunnen 

zijn om te toetsen in hoeverre de richtinggevende principes van het burgerforum in Súdwest-Fryslân 

mee worden genomen bij het opstellen en toetsen van plannen voor duurzame energieopwekking.  

  



72 
 

Literatuurlijst 
Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021). Betrokken bij klimaat: burgerfora 

aanbevolen. Geraadpleegd via <https://www.rijksoverheid.nl/doe-

mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat> 

Ast, van J. A., & Boot, S. P. (2003). Participation in European water policy. Physics and Chemistry of the 

Earth, Parts A/B/C, 28(12-13), 555-562. 

Batory, A. & Svensson, S. (2019). The use and abuse of participatory governance by populist 

governments. Policy & Politics, 47(2): 227–244. 

Binnema, H. & Michels, A. (2016). Loting en diversiteit. Te hoge verachtingen. In: Boogaard, G., Michels, 

A. M. B., Cohen, M. J., Smets, P. G. S. M., Binnema, H. A., & Vlind, M. (2016). G1000. Ervaringen met 

burgertoppen. Boom bestuurskunde. 

Block, T., Dezeure, K., & Van Assche, J. (2010). Politieke participatie en burgerbetrokkenheid. In De 

kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen (pp. 127-148). Vanden Broele. 

Boeije, H. (2016). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Boom Uitgevers Amsterdam: 

Amsterdam.  

Boogers, M. (2019). Energie en democratie. Democratie in Actie: Den Haag. Geraadpleegd op 13 maart 

2021 via <https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/energie-en-democratie/> 

Boogers, M., Tops, P. en Vries, A. (2005). Effecten van dualisering voor burgers: Beweging naar buiten? 

Derde jaarbericht Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale Democratie. Den Haag: VNG. 

Brenninkmeijer, A. (2021). Presentatie commissie Brenninkmeijer. Geraadpleegd op 1 april 2021 via 

<https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/commissie-brenninkmeijer/stream> 

Bruijn, H. de, Heuvelhof, E. ten. & Veld, R. in ‘t (2002). Process management. Why complex project 

management fails in complex decisions making processes. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Bryson, J.M. (2004). What to do when stakeholders matter. Stakeholder identification and analysis 

techniques. Public Management Review, 6, 21-53.  

Burton, P. (2004). Power to the people? How to judge public participation. Local Economy, 19(3), 193-

198. 

Celis, K., Childs, S., Kantola, J., & Krook, M. L. (2008). Rethinking women's substantive representation. 

Representation, 44(2), 99-110. 

Church, J., Saunders, D., Wanke, M., Pong, R., Spooner, C., & Dorgan, M. (2002). Citizen participation 
in health decision-making: past experience and future prospects. Journal of Public Health Policy, 23, 
12-32. 

Creighton, J.L. (2005). What water managers need to know about public participation: one US 

practitioner's perspective. Water Policy, 7, 269-278. 

Democratie in Actie (2021). Webinar Energietransitie en participatie. Geraadpleegd via <https://lokale-

democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-

energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-

energietransitie-res> 

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/energie-en-democratie/
https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/commissie-brenninkmeijer/stream
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-energietransitie-res
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-energietransitie-res
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-energietransitie-res
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/wiki/view/1fa60da2-f490-4d09-926c-fa429b54f95a/webinar-participatie-in-de-energietransitie-res


73 
 

DiA & NPRES (2021). Webinar Participatie in de Energietransitie. Geraadpleegd op 13 maart 2021 via 

<https://nfgd.webinargeek.com/webinar/replay/FSRtNqkJ0ok/> 

DiA (2020A). Samenwerkingsprogramma Democratie in Actie: werkprogramma 2020-2021. 
Geraadpleegd via <https://lokale-democratie.nl/cms/view/aa7ecaba-bca4-44ac-8e68-
94500684b667/werkplan-democratie-in-actie-2020-2021> 

DiA (2020B). Inzicht in waarden van inwoners bij het energiebeleid van Súdwest-Fryslân dankzij PWE-

methode. Geraadpleegd via <https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-

ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/f3ae0c05-dac2-4190-bb02-

c6fc49fa7afa/inzicht-in-waarden-van-inwoners-bij-het-energiebeleid-van-sudwest-fryslan-dankzij-

pwe-methode> 

Dreijerink, L., Kruize, H., & Van Kamp, I. (2009). Burgerparticipatie in beleidsvorming. Resultaten van 

een verkennende literatuurreview. Geraadpleegd via 

<https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/830950003.pdf> 

Dzur, A.W. & Hendriks, C.M. (2018). Thick populism: democracy-enhancing popular participation. 

Policy Studies, 39(3): 334-351. 

Edelenbos, J. & Meerkerk, I. van (2016). Introduction: Three reflecting paradigms on interactive 

governance. In: Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (Eds.). (2016). Critical reflections on interactive 

governance: Self-organization and participation in public governance (pp. 1-28). Edward Elgar 

Publishing. 

Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2001). Lokale interactieve beleidsvorming: een vergelijkend onderzoek 

naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van lokale democratie. 

Lemma. 

Edelenbos, J., van Meerkerk, I., & Schenk, T. (2018). The evolution of community self-organization in 
interaction with government institutions: Cross-case insights from three countries. American Review 
of Public Administration, 48(1): 52–66. 

Energieparticipatie (2021). PWE bereikt het stille midden in Súdwest-Fryslân. Geraadpleegd via 

<https://www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen/pwe-bereikt-het-stille-midden-in-

sudwest-fryslan> 

Energieparticipatie (z.d.). Werkvormen. Geraadpleegd via <https://www.energieparticipatie.nl/aan-

de-slag/werkvormen> 

Enserink, B. & Monnikhof, R.A.H. (2003). Information management for public participation In co-design 

processes: evaluation of a Dutch example. Journal of Environmental Planning and Management, 46, 

315-344. 

Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and 
Its Future. Public Administration Review 75(4): 513–522. 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020A). Raadsvoorstel burgerforum advies n.a.v. inwonersraadpleging 

over de energietransitie/RES. Geraadpleegd via 

<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9086075/1#search=%22burgerforum%22> 

https://nfgd.webinargeek.com/webinar/replay/FSRtNqkJ0ok/
https://lokale-democratie.nl/cms/view/aa7ecaba-bca4-44ac-8e68-94500684b667/werkplan-democratie-in-actie-2020-2021
https://lokale-democratie.nl/cms/view/aa7ecaba-bca4-44ac-8e68-94500684b667/werkplan-democratie-in-actie-2020-2021
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/f3ae0c05-dac2-4190-bb02-c6fc49fa7afa/inzicht-in-waarden-van-inwoners-bij-het-energiebeleid-van-sudwest-fryslan-dankzij-pwe-methode
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/f3ae0c05-dac2-4190-bb02-c6fc49fa7afa/inzicht-in-waarden-van-inwoners-bij-het-energiebeleid-van-sudwest-fryslan-dankzij-pwe-methode
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/f3ae0c05-dac2-4190-bb02-c6fc49fa7afa/inzicht-in-waarden-van-inwoners-bij-het-energiebeleid-van-sudwest-fryslan-dankzij-pwe-methode
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/f3ae0c05-dac2-4190-bb02-c6fc49fa7afa/inzicht-in-waarden-van-inwoners-bij-het-energiebeleid-van-sudwest-fryslan-dankzij-pwe-methode
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/830950003.pdf
https://www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen/pwe-bereikt-het-stille-midden-in-sudwest-fryslan
https://www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen/pwe-bereikt-het-stille-midden-in-sudwest-fryslan
https://www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen
https://www.energieparticipatie.nl/aan-de-slag/werkvormen
https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9086075/1#search=%22burgerforum%22


74 
 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020B). Uitnodiging informerende bijeenkomst Advies Burgerforum. 

Geraadpleegd via 

<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8859518/1#search=%22burgerforum%22> 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020C). Presentatie Informatieve raadsbijeenkomst 24 juni 2020. 

Geraadpleegd via 

<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8919704/1#search=%22burgerforum%22> 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020D). Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 29 

september 2020. Geraadpleegd via <https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-

09-29-besluitenlijst-raad.pdf> 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020E). Informatieve raadsbijeenkomst 24 juni 2020. Geraadpleegd via 

<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/747997> 

Gemeente Súdwest-Fryslân (2020F). Toekomst van energie terugkoppeling animatie. Geraadpleegd via 

<https://www.youtube.com/watch?v=_d6hldKfHS0> 

Hendriks, F., Jacobs, K., Michels, A. (2021). Nationale burgerfora: Verkenning van nationale burgerfora 

als democratische gereedschap. Geraadpleegd via 

<https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf> 

Hoogendoorn, J. (documentairemaker). (2016). Onderstroom [film].  

Hout, van der E., Lucardie, A., Marchand, A., Voerman, G., & van der Woude, W. (2007). Representatie, 

fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. Den 

Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Houwelingen, van P., Boele, A., & Dekker, P. (2014). Burgermacht op eigen kracht?: Een brede 

verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie (Vol. 2014). Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Jacobs, K. (2021). Hoe waarborg je representativiteit en inclusiviteit bij het inrichten van een 

burgerforum? In: Hendriks, F., Jacobs, K., Michels, A. (2021). Nationale burgerfora: Verkenning van 

nationale burgerfora als democratische gereedschap. Geraadpleegd via 

<https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf> 

Jager-Vreugdenhil, M. (2011). Spraakverwarring over participatie. Journal of social intervention: theory 

and practice, 20(1), 76-99. 

Kabinet Rutte III (2019). Klimaatakkoord. Geraadpleegd via 

<https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord> 

Klimaatakkoord (2021). Webinar tussen woorden en daden. Geraadpleegd via 

<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-

het-kabinet-nog> 

Klimaatplatform (2020). Webinar Balanceren met vier grootheden. Geraadpleegd via 

<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/webinar-over-regionale-

energiestrategieen> 

Kolk, van der, H., Brinkman, M. (2008A). Kiezen voor een nieuw kiesstelsel. Deel 1: de selectie van het 

Burgerforum Kiesstelsel 2006. Geraadpleegd via 

<https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/kolk/bf_verslag_deel_1_versie_3.pdf> 

https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8859518/1#search=%22burgerforum%22
https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/8919704/1#search=%22burgerforum%22
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-29-besluitenlijst-raad.pdf
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-29-besluitenlijst-raad.pdf
https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/747997
https://www.youtube.com/watch?v=_d6hldKfHS0
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/webinar-over-regionale-energiestrategieen
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/webinar-over-regionale-energiestrategieen
https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/kolk/bf_verslag_deel_1_versie_3.pdf


75 
 

Kolk, van der, H., Brinkman, M. (2008B). Kiezen voor een nieuw kiesstelsel. Deel 2: informatiewerving, 

meningsvorming en besluitvorming binnen het Burgerforum Kiesstelsel in 2006. Geraadpleegd via 

<https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/kolk/bf_verslag_deel_2_versie_4.pdf> 

Leyenaar, M. H. (2009). De burger aan zet. Burgerforum: theorie en praktijk. VNG: Den Haag. 

Geraadpleegd via 

<https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Burgerzaken/bestanden_burgerparticipatie/M.L

eyenaar_boekje%20burgerforum_theorieenpraktijk_090527.pdf> 

Lowndes, V., Pratchett, L. & Stoker, G. (2001). Trends in public participation: part 2 – citizens' 

perspectives. Public Administration, 79, 445-455. 

McBride, A. M. (2007). Civic engagement, older adults, and inclusion. Generations, 30(4), 66-71. 

Meer, van der, T., & Dekker, P. (2011). Politieke participatie. In Respect man! Tolerantie, solidariteit en 

andere moderne waarden (pp. 211-226). Celsus. 

Michels, A. (2021). Wat kunnen we leren van lokaal georganiseerde burgerfora? In: Hendriks, F., 

Jacobs, K., Michels, A. (2021). Nationale burgerfora: Verkenning van nationale burgerfora als 

democratische gereedschap. Geraadpleegd via 

<https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf> 

Michels, A. M. B., & Binnema, H. A. (2016). Hoe divers, invloedrijk en deliberatief is een G1000?: Het 

ontwerp van een burgertop en de verwezenlijking van democratische 

waarden. Bestuurswetenschappen, 70(1), 17-36. 

Migchelbrink, K., & Van de Walle, S. (2020). When will public officials listen? A vignette experiment on 

the effects of input legitimacy on public officials’ willingness to use public participation. Public 

Administration Review, 80(2), 271-280. 

NPBO (2020A). Notitie uiteindelijke selectie deelnemers Burgerforum. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging> 

NPBO (2020B). Advies Burgerforum Súdwest-Fryslân verduurzaming van energie. Geraadpleegd via 

<https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9089206/1#search=%22burgerforum%22> 

NPBO (2021). Webinar Participatie in de RES. Creëert een burgerforum meer maatschappelijke 

betrokkenheid? Geraadpleegd via <https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/webinar-

participatie-in-res-creeert-een-burgerforum-meer-maatschappelijke> 

NPRES (2020). Oplegger & factsheet: bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële 

participatie. Geraadpleegd via <https://www.regionale-

energiestrategie.nl/bibliotheek/participatie+volksvertegenwoordigers/b+participatie/1786652.aspx> 

NPRES (2021). Position paper NPRES t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Regionale Energiestrategieën 

d.d. 27 januari 2021.  Geraadpleegd via 

<https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A0

6470> 

Ollongren (2021, 22 maart). Versterking en vernieuwing lokale democratie [Kamerbrief]. Bijlage: 

participatie in een meervoudige democratie. Geraadpleegd via 

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/22/kamerbrief-over-

versterking-en-vernieuwing-lokale-democratie> 

https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/kolk/bf_verslag_deel_2_versie_4.pdf
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Burgerzaken/bestanden_burgerparticipatie/M.Leyenaar_boekje%20burgerforum_theorieenpraktijk_090527.pdf
https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Burgerzaken/bestanden_burgerparticipatie/M.Leyenaar_boekje%20burgerforum_theorieenpraktijk_090527.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257836/nationale-burgerfora-essaybundel-def.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging
https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/9089206/1#search=%22burgerforum%22
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/webinar-participatie-in-res-creeert-een-burgerforum-meer-maatschappelijke
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/webinar-participatie-in-res-creeert-een-burgerforum-meer-maatschappelijke
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/participatie+volksvertegenwoordigers/b+participatie/1786652.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/participatie+volksvertegenwoordigers/b+participatie/1786652.aspx
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06470
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06470
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/22/kamerbrief-over-versterking-en-vernieuwing-lokale-democratie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/22/kamerbrief-over-versterking-en-vernieuwing-lokale-democratie


76 
 

Oude Vrielink, M. & Verhoeven, I. (2011). Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid. Beleid en 

Maatschappij, 38(4), 377-387. 

Participatiecoalitie (2021). Burgerforum in regio Foodvalley bleek groot succes. Geraadpleegd via 

<https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/res-burgerforum-in-regio-foodvalley-bleek-groot-succes/> 

Passchier, R. & Schalk, J. (2016). Gezocht: Burgerparticipatie (voor vaste relatie) Een vergelijkende 

gevalsstudie naar 26 lokale netwerken in het sociale domein in de regio Arnhem. Bestuurskunde, 25(1): 

65-77. 

Peters, K., & van Stipdonk, V. P. (2016). Hoe staat de lokale democratie in Nederland er 

voor?. Bestuurswetenschappen, 70(4), 27-49. 

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation (Vol. 75). Univ of California Press.  

Plotke, D. (1997). Representation is democracy. Constellations, 4(1), pp. 19-34. 

Populytics (2021, e-mail, 6 mei). PWE: een methode om voorkeuren voor overheidsbeleid te meten via 

het betrekken van burgers.  

Pratchett, L. (1999). New fashions in public participation: towards greater democracy? Parliamentary 

Affairs, 52, 616-633. 

Public Mediation, NPBO & Populytics (2021A). Advies Burgerforum RES-Foodvalley. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging> 

Public Mediation, NPBO & Populytics (2021B). Bijlage C: Advies burgerforum RES Foodvalley en 

Raadpleging inwoners. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/C_Advies_Burgerforum_

RES_Foodvalley_incl_Raadpleging_inwoners.pdf> 

Regio Foodvalley (2019). Naar RES 1.0. Geraadpleegd op 13 maart 2021 via 
<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/naar-res-10> 

Regio Foodvalley (z.d.A). Over ons. Geraadpleegd op 13 maart 2021 via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons> 

Regio Foodvalley (z.d.B). Gebeurt er wel wat met het advies van het Burgerforum? Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/naar-res-10/raadpleging-en-

burgerforum-1> 

RES Regio Foodvalley (2019). Startdocument RES Foodvalley. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley> 

RES Regio Foodvalley (2020A). Doorstartdocument RES Foodvalley. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley> 

RES Regio Foodvalley (2020B). Notitie burgerforum & online vragenlijst inwoners. Geraadpleegd via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging> 

RES Regio Foodvalley (2021A). Bijlage B: Participatie in de RES 1.0 in Regio Foodvalley. Geraadpleegd 

via 

<https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/B_Participatie_in_de_RE

S_1.0_in_Regio_Foodvalley.pdf> 

https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/res-burgerforum-in-regio-foodvalley-bleek-groot-succes/
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/C_Advies_Burgerforum_RES_Foodvalley_incl_Raadpleging_inwoners.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/C_Advies_Burgerforum_RES_Foodvalley_incl_Raadpleging_inwoners.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/naar-res-10
https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/naar-res-10/raadpleging-en-burgerforum-1
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/naar-res-10/raadpleging-en-burgerforum-1
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/B_Participatie_in_de_RES_1.0_in_Regio_Foodvalley.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/B_Participatie_in_de_RES_1.0_in_Regio_Foodvalley.pdf


77 
 

Rob (2004). Burgers betrokken, betrokken burgers. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur 

Scholten, P., & Penninx, R. (2016). The multilevel governance of migration and integration. In 

Integration processes and policies in Europe (pp. 91-108). Springer, Cham. 

Shortall, S. (2008). Are rural development programmes socially inclusive? Social inclusion, civic 

engagement, participation, and social capital: Exploring the differences. Journal of Rural Studies, 24(4), 

450-457. 

Smets, P., & Vlind, M. (2017). Een G1000 gun je iedereen1. Mens en maatschappij, 92(1), 93-118. 

Smith, G. (2009). Democratic innovations: Designing institutions for citizen participation. Cambridge 

University Press. 

Spruit, S. & Mouter, N. (2020). 1376 inwoners van Súdwest-Fryslân over het toekomstige energiebeleid 

van hun gemeente: de uitkomsten van een raadpleging. Geraadpleegd via 

<https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/06/Resultaten-Raadpleging-Toekomst-

van-Energie.pdf> 

Spruit, S. & Mouter, N. (2021). 1795 inwoners over het toekomstige energiebeleid van regio Foodvalley. 

Geraadpleegd via <https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-

en-raadpleging> 

Thiel, van S. (2015). Bestuurskundig onderzoek. Een methodologische inleiding (3e druk). Bussum: 

Coutinho. 

Tonkens, E., Trappenburg, M., Hurenkamp, M., & Schmidt, J. (2015). Montessori democratie. 

Spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek. Geraadpleegd via 

<https://www.uvh.nl/actueel/mei-2015/montessori-democratie-spanningen-tussen-

burgerparticipatie-en-de-lokale-politiek> 

TU Delft (2021, 21 april). Webinar raadplegen van burgers in de energietransitie. Rechtstreeks gevolgd 

op 21 april 2021.  

TU Delft (z.d.) Participatieve Waarde Evaluatie. Geraadpleegd op 10 juni 2021 via 

<https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/> 

Turnhout, E. & Leroy, P. (2004). Participeren in onzekerheid. Literatuuronderzoek naar het inzetten van 

participatie in wetenschappelijke beleidsadvisering. Bilthoven: RIVM. RIVM rapport 550002008/2004. 

Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 578. Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden 

van burgerpanels.  

Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 664. Brief van de minister van economische zaken en klimaat 

betreffende de kabinetsaanpak klimaatbeleid.  

Tweede Kamer 2020-2021, 32813, nr. 668. Brief van de minister van economische zaken en klimaat 

betreffende de kabinetsaanpak klimaatbeleid.  

Wijdeven, T. van de, Graaf, L. de & Hendriks, F. (2013). Actief burgerschap. Lijnen in de literatuur. Deel 

1: Actief burgerschap – Trends en transities (pp. 6-20). Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en 

Bestuur. 

https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/06/Resultaten-Raadpleging-Toekomst-van-Energie.pdf
https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/06/Resultaten-Raadpleging-Toekomst-van-Energie.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bieb/burgerforum-en-raadpleging
https://www.uvh.nl/actueel/mei-2015/montessori-democratie-spanningen-tussen-burgerparticipatie-en-de-lokale-politiek
https://www.uvh.nl/actueel/mei-2015/montessori-democratie-spanningen-tussen-burgerparticipatie-en-de-lokale-politiek
https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/


78 
 

Wout, van ‘t, B. (2021, 12 februari). Continuering van het RES-proces [Kamerbrief]. Geraadpleegd via 

<https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03119&did=2021D0

6850>   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03119&did=2021D06850
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03119&did=2021D06850


79 
 

Bijlagen 
Bijlage 1: vragenlijsten interviews 
Vragenlijst participanten 
Intro (5 min) 

- Voorstellen + onderzoek toelichten 

- Toestemming voor opname 

- Laat de ander zichzelf voorstellen 

- Welke rol heeft inclusiviteit gespeeld binnen het participatieproces? 

Toegankelijkheid (10 min) 

- Hoe bent u bij het participatieproces rondom de RES terechtgekomen? 

- Indien bekend: op welke manier zijn andere participanten benaderd? 

- Indien bekend: waarom bent u geselecteerd voor het burgerforum? 

- In hoeverre worden belemmeringen om deel te nemen weggenomen? 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat burgers die mee wilden doen ook mee konden doen? 

- Kent u verhalen van burgers die zich belemmerd voelde tot deelname? 

- Zijn er manieren om de selectie te verbeteren in het kader van inclusiviteit? 

Beschrijvende representatie (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat de participanten uit verschillende groepen overeenkwamen 

met verschillende groepen uit de samenleving? 

Bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond, 

woonplaats. 

- Heeft u het gevoel dat er een bepaalde groep niet is betrokken in het participatieproces? 

- Op welke manier heeft de organisatie ervoor proberen te zorgen dat verschillende groepen 

betrokken werden? 

Bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond, 

woonplaats. 

Substantieve representatie (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat de participanten verschillende belangen uit de samenleving 

vertegenwoordigden? 

- Is er een bepaald belang dat niet werd vertegenwoordigd in het participatieproces? 

- Op welke manier heeft de organisatie ervoor proberen te zorgen dat verschillende belangen 

vertegenwoordigd werden? 

- Wat had de organisatie kunnen verbeteren aan de representativiteit van de participanten? 

Inbreng (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat iedereen in gelijke mate heeft kunnen bijdragen aan de 

discussies?  

- In hoeverre heeft u het gevoel dat participanten gelijke invloed hebben gehad op het 

uiteindelijke advies? 

- Op welke manier heeft de organisatie ervoor proberen te zorgen dat iedereen gelijke inbreng 

had?  

- Wat had de organisatie kunnen verbeteren om gelijke inbreng te waarborgen? 
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Afsluiting (5 min) 

- Hoe kijkt u tegen de inclusiviteit van het proces aan? 

- Zijn er nog vragen/onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen? 

- Bedanken 

Vragenlijst organisatoren 
Intro (5 min) 

- Voorstellen + onderzoek toelichten 

- Toestemming voor opname 

- Laat de ander zichzelf voorstellen 

- Wat is uw functie in het participatieproces? 

- Welke rol heeft inclusiviteit gespeeld binnen het participatieproces? 

Toegankelijkheid (10 min) 

- Op welke manier zijn participanten benaderd? 

- Op welke manier zijn participanten geselecteerd? 

- In hoeverre worden belemmeringen om deel te nemen weggenomen? 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat burgers die mee wilden doen ook mee konden doen? 

- Kent u verhalen van burgers die zich belemmerd voelde tot deelname? 

- Zijn er manieren om het proces van selectie te verbeteren ten opzichte van inclusiviteit? 

Beschrijvende representatie (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat de participanten uit verschillende groepen overeenkwamen 

met verschillende groepen uit de samenleving? 

Bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond, 

woonplaats. 

- Is er een bepaalde groep die niet is betrokken in het participatieproces? 

- Op welke manier is ervoor gezorgd dat verschillende groepen betrokken werden? 

Bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond, 

woonplaats. 

Substantieve representatie (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat de participanten verschillende belangen uit de samenleving 

vertegenwoordigden? 

- Is er een bepaald belang dat niet werd vertegenwoordigd in het participatieproces? 

- Op welke manier heeft de organisatie ervoor proberen te zorgen dat verschillende belangen 

vertegenwoordigd werden? 

- Wat had de organisatie kunnen verbeteren aan de representativiteit van de participanten? 

Inbreng (10 min) 

- In hoeverre heeft u het gevoel dat iedereen in gelijke mate heeft kunnen bijdragen aan de 

discussies?  

- In hoeverre heeft u het gevoel dat participanten gelijke invloed hebben gehad op het 

uiteindelijke advies? 

- Op welke manier heeft de organisatie ervoor proberen te zorgen dat iedereen gelijke inbreng 

had?  

- Wat had de organisatie kunnen verbeteren om gelijke inbreng te waarborgen? 
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Afsluiting (5 min) 

- Hoe kijkt u tegen de inclusiviteit van het proces aan? 

- Zijn er nog vragen/onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen? 

- Bedanken 
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Bijlage 2: codeboom 
- Info over casus Foodvalley 

- Info over casus Súdwest-Fryslân 

- Verschil tussen cases 

- Inclusiviteit algemeen 

- Toegankelijkheid 

o Benaderen 

▪ PWE-raadpleging 

▪ Burgerforum  

o Selectie 

▪ Aselect 

▪ Gericht  

o Motieven 

o Belemmeringen 

▪ Intensiviteit 

▪ Kinderopvang 

▪ Mobiliteit 

▪ Technologie 

▪ Tijdsplanning 

▪ Vergoeding  

▪ Moeilijkheidsgraad  

▪ Negatieve reacties 

- Representatie 

o Beschrijvend 

▪ Geslacht 

▪ Leeftijd 

▪ Opleidingsniveau 

▪ Woonplaats 

▪ Migratieachtergrond 

▪ Interesse in duurzame energie 

▪ PWE-raadpleging 

▪ Burgerforum 

o Substantief  

- Inbreng 

o PWE-raadpleging 

o Gelijke bijdrage aan discussie 

o Belemmeringen 

▪ Informatievoorziening 

• Informatiesessies 

• PWE-raadpleging 

▪ Moderatie 

▪ Digitaal 

- Overig 

o Groepsvorming 

o Opvolging 

o Tijd 

o Politiek-bestuurlijke inbedding 
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o Succes 

o Wanneer burgerforum? 

- Verbeteringen  


