“Samenleving heeft veel kennis en goed doordachte ideeën”
Wethouder Kirsten Ipema van Noordenveld over
de kracht van samenleving en samenwerking
“Het begint bij de inwoner”, stelt Kirsten Ipema. Als wethouder duurzaamheid van de
gemeente Noordenveld heeft ze haar voelsprieten in de samenleving en luistert ze
naar de Noordenvelders. “Inwoners kennen hun eigen omgeving als geen ander, zijn
betrokken en willen ook meeprofiteren.

“In Noordenveld zijn we gewend om samen met inwoners beleid te maken”, zegt wethouder Ipema verwijzend
naar de Omgevingsvisie. Ze vertelt over het energieneutraal maken van twee wijken. “We krijgen reacties uit
andere wijken met de vraag ‘waarom wij niet?’. Met zo’n reactie tonen inwoners hun grote betrokkenheid”, zegt
Ipema met een glimlach. “We horen vaker oké, hoe gaan we het doen in plaats van we willen niet”.
Stap voor stap
Gewoon beginnen, hanteert wethouder Ipema vaak als motto. “Stap voor stap en al lerend”, voegt ze daaraan
toe. “Ik doe liever een gering aantal dingen goed, dan een groot aantal fout. Getallen zeggen niet zoveel. Ik hecht
veel meer waarde aan het behapbaar maken van het vraagstuk en er praktisch mee omgaan. Als we die eerste
kleinere aantallen goed doen, komen de grote aantallen vanzelf wel”.
Wethouder Ipema gelooft in de kracht van de samenleving en stelt: “De massa weet meer dan een individu”. Ze
ziet de gemeente in veel processen als facilitator: “We brengen kennis bij elkaar en laten inwoners, ondernemers
en andere partijen samenwerken. Dat geldt ook voor onze weg naar een energieneutrale gemeente. De inwoners
willen een duurzaam Noordenveld en de klimaatdoelen zijn samen met hen opgesteld”. Op het gebied van
verduurzaming gebeurt al veel, geeft ze aan. “Voor de RES wil ik niet redeneren vanuit het eindbeeld. Dat is te
abstract en te groot, niet behapbaar. Alles wat we nu doen, is goed en draagt uiteindelijk bij aan dat grote getal”.
Bestuurlijke sandwich
Dat er in juni van dit jaar een bod van de RES Drenthe moet liggen, geeft wethouder Ipema een ongemakkelijk
gevoel. “We zijn nog in gesprek met onze inwoners over grootschalige energieprojecten. In juni zijn we nog niet
klaar met ons participatieproces”. Ze laat de woorden “bestuurlijke sandwich” vallen. “We moeten iets roepen
voordat we er klaar voor zijn. Onze RES-ambitie is in lijn met onze duurzaamheiddoelstellingen, maar ik heb wel
zorg of inwoners zich in het bod herkennen”, zegt ze eerlijk.
Energieke meedenkers
Trots is ze op de groep inwoners die spelregels aan het opstellen zijn. “We kwamen met een oproep voor
energieke meedenkers en kregen veel reacties. Klimaat is een onderwerp dat zeker leeft in onze gemeente. Ik ben
daar heel blij mee. De energietransitie is immers van iedereen en dient goed verankerd te zijn in de samenleving”.

Inwoners denken mee over spelregels
In oktober 2019 is in de gemeente Noordenveld de werkgroep ‘Spelregels voor bewonersparticipatie bij
grootschalige energieprojecten’ van start gegaan. Een groep van 20 enthousiaste Noordenvelders formuleren
spelregels over hoe de gemeente haar inwoners in de toekomst kan betrekken bij de planning, ontwikkeling en
exploitatie van nieuwe energieprojecten. Ook bepalen ze de voorwaarden voor lokaal eigenaarschap en
financiële participatie van omwonenden.
Na een aantal werk- en kennissessies is afgelopen december een eerste concept voorgelegd aan bewoners van
Noordenveld tijdens een open bewonersbijeenkomst. De werkgroep rondt begin dit nieuwe jaar de ideeën over
de spelregels af om deze vervolgens aan de gemeenteraad te presenteren.
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Energiecoöperatie Noordseveld en gemeente Noordenveld faciliteren en
begeleiden de werkgroep.

Participatiecoalitie om inwoners te betrekken bij verduurzamen energievoorziening
De werkgroep met inwoners van de gemeente Noordenveld, die spelregels bepaalt voor bewonersparticipatie bij
grootschalige energieprojecten is een pilot van de Participatiecoalitie in samenwerking met de gemeente. De
Participatiecoalitie ondersteunt regio’s bij het RES-proces door onder andere kennisdeling, praktisch advies en
ondersteuning op het gebied van burgerparticipatie, de inrichting van gebieden en bij lokaal eigenaarschap van
wind- en zonneparken. In Drenthe zijn de Drentse KEI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe vanuit de
Participatiecoalitie nauw betrokken bij de RES. Ze werken samen met verschillende gemeenten bij het
ontwikkelen van beleidskaders voor duurzame energie en ondersteunen bewonersinitiatieven en coöperaties bij
het nemen van concrete stappen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Het betrekken
van de lokale omgeving en het organiseren van draagvlak en lokaal eigenaarschap zijn voorwaarden voor
duurzame oplossingen.
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