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Inleiding
Er spelen grote maatschappelijke opgaven: de transformatie van het sociaal 

domein, de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie. Over de 

betrokkenheid van adviesraden bij de energietransitie is nog weinig geschre-

ven. Vandaar in deze handreiking eerst een schets van wat de energietransitie 

inhoudt en de verhouding tussen gemeente en burgers. Vervolgens staat de 

vraag centraal waarom de adviesraad zich met dit thema bezig moet houden 

en wat de raad kan doen. 

 

Wat is de energietransitie? 
Energietransitie is het streven naar een CO2-neutrale en aardgasvrije omge-

ving door een brede omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen. 

De warmtetransitie is er onderdeel van: het overstappen van aardgas voor 

woningen (voor koken en stoken) naar meer duurzame energiebronnen (zoals 

zon en wind). Gemeenten moeten beleid ontwikkelen over het aardgasvrij ma-

ken van wijken, de verduurzaming van woningen en de aanleg van wind- en zon-

neparken voor het bereiken van de energiedoelen. 

 

Verhouding gemeente en burger 
Gemeenten en inwoners zijn van elkaar afhankelijk bij de energietransitie. Ener-

zijds zijn voor veel woningeigenaren veel ingrepen te duur of te complex, ander-

zijds heeft de overheid inwoners nodig voor het aardgasvrij maken van wijken 

en het plaatsen van wind- en zonneparken. 

 

Gemeenten vullen hun rollen wisselend in en er is onduidelijkheid over verant-

woordelijkheden van partijen. Zijn gemeenten sturend, stimulerend, faciliterend 

of coproducerend? Vanuit een heldere rolopvatting volgt de rolverdeling tussen 

partijen en de mate waarin inwoners worden betrokken. Naarmate inwoners 

zelf meer verantwoordelijkheid op zich nemen, kan de gemeentelijke rol ook 

verschuiven (van sturend naar faciliterend of netwerkend). 

Inwonerparticipatie in de energietransitie kan bestaan uit: (1) procesparticipa-

tie (bij het beleid en de plaatsing van wind- en zonneparken); (2) financiële par-

ticipatie (deelname aan obligaties, vergoedingen, omgevingsfonds); (3) maat-

schappelijk eigenaarschap (lokale zeggenschap van inwoners, bijvoorbeeld via 

energiecoöperaties).  

 

Overwegingen rond inwonerparticipatie 
De meeste inwoners zijn niet geïnteresseerd in de energietransitie, uit onver-

schilligheid of wegens andere prioriteiten. Veel inwoners raken pas betrokken als 

het hen zelf raakt, bijvoorbeeld bij de leefbaarheid in de wijk of inkomensgevolgen. 
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 inhoudelijke aandachtspunten  

voor adviesraden sociaal domein

eigen taken die adviesraden kunnen  

oppakken rondom de energietransitie 



Een klein aantal inwoners zet zich actief in voor duurzame 

projecten in de eigen wijk, anderen gaan zelf aan de slag 

met alternatieve warmtebronnen voor hun woning. 

 

De invulling van inwonerparticipatie verschilt per rol-

opvatting van de gemeente, de situatie in en het type 

bewoner per wijk. Vaak worden inwoners laat betrokken 

bij de plaatsing van wind- en zonneparken en hebben ze 

er geen invloed op. Soms stimuleren gemeenten inwoners 

om initiatieven te starten of voeren ze stadsgesprekken 

om inwoners te betrekken.  

 

Er is nauwelijks betrokkenheid van gemeenteraden, laat 

staan van inwoners, bij de ontwikkeling van regionale ener-

giestrategieën. Hier is (net als bij de transformatie van het 

sociaal domein) sprake van een democratisch tekort.

 

Waarom houdt een adviesraad zich bezig met de  
energietransitie? 

De energietransitie heeft grote gevolgen voor inwo-

ners. Zowel financieel als wat betreft wonen, de leef-

omgeving, de inrichting van de wijk en de economie. 

Denk aan de aantasting van het woongenot en het 

landschap door de plaatsing van wind- en zonneparken. 

Of aan de wenselijke inrichting van de wijk, zeker in ver-

binding met de invoering van de omgevingswet (welke 

basisvoorzieningen moeten er zijn in een wijk). 

 

Vanuit democratisch oogpunt hebben inwoners er 

recht op om invloed uit te kunnen oefenen op deze 

ingrijpende verandering, zowel voor henzelf als voor de 

maatschappij. Die invloed kan betrekking hebben op 

meedenken over het gemeentelijk beleid, (mede)verant-

woordelijkheid nemen door energiecoöperaties en indivi-

duele keuzes bij de verduurzaming van de eigen woning. 

 

De transformatie van het sociaal domein, de invoering 

van de omgevingswet en de energietransitie zijn inge-

wikkelde en verbonden maatschappelijke opgaven die 

om een nieuwe visie op inrichting van de lokale samen-

leving en inwonerparticipatie vragen. Het is de vraag 

welke rol(len) de adviesraden sociaal domein hierin 

willen en kunnen vervullen. 

 

Wat kan een adviesraad sociaal domein doen? 
Inhoudelijke aandachtspunten (aanbevelingen aan de 

gemeente) 

•  Formuleer een duidelijk energiebeleid (welke wijken 

aardgasvrij, plaatsing wind- en  

zonneparken), met daarin een heldere opvatting van 

de rol van de gemeente;

•  Creëer een heldere visie op participatie: mogelijkhe-

den/beperkingen, transparante procedures; vroegtijdig 

betrekken en ondersteunen van inwoners;

•  Schep ruimte voor energiecoöperaties (bijdrage in 

opstartkosten, ambtelijk contactpersoon, gelijk-

waardige behandeling ten opzichte van bedrijven);

•  Stel een ‘gebiedsraad’ in van betrokken inwoners en 

initiatieven voor het bevorderen van participatie op 

regionaal niveau;

•  ‘Ontzorg’ de niet-betrokken inwoner met een laag 

inkomen (duidelijke keuzemogelijkheden en laag-

drempelig advies). 

Eigen taken 
•  Verdiep u in de energietransitie en enkele thema’s 

(inkomensgevolgen, plaatsen wind- en zonneparken, 

‘ontzorgen’’ inwoners, relatie met omgevingswet etc.);

•  Dring er bij de gemeente op aan dat inwoners tijdig 

en helder geïnformeerd worden;

•  Volg de gemeente kritisch op de mate van participa-

tie van inwoners;

•  Leg contact met huurdersadviesraden (gespreks-

partner woningcorporaties en gemeenten);

•  Vervul een platformfunctie voor betrokken burgers 

en energiecoöperaties;

•  Stem met andere adviesraden in regionaal verband 

af en/of werk samen. 

Koepel Adviesraden Sociaal Domein
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