
 
 

Doel, Samenstelling en Spelregels Klankbordgroep 

Doel van de klankbordgroep 
Het doel van de klankbordgroep (hierna: KBG) is om de omgeving op een zorgvuldige manier te 

betrekken bij de verkenning, en het mogelijke vervolgtraject van windenergie in de oksel van de A4-

N11 in Zoeterwoude.  

Het opzetten van een KBG vloeit voort uit de wens van de initiatiefnemers om middels actieve 

betrokkenheid van burgers en bedrijven uit de regio het draagvlak voor het project te vergroten, de 

overlast te beperken en de lusten & lasten voor alle betrokkenen zo eerlijk mogelijk te verdelen. 

De naam zegt het al; Klankborden! De initiatiefnemers willen graag hun ideeën en plannen bespreken 

met de omgeving en meningen, suggesties en adviezen ophalen.  De KBG kan tevens signalen afgeven 

van het sentiment van de omgeving. Deelnemers van de  KBG kunnen zelf ook proactief hun ideeën 

inbrengen. Daarmee is de KBG bedoeld ter versterking van de dialoog met de omgeving en de KBG 

fungeert veelal als eerste aanspreekpunt voor het projectteam om onderwerpen die relevant zijn voor 

de omgeving te bespreken en daar waar het mogelijk is rekening te houden met de wensen van de 

omgeving. 

Kortom, de KBG is een participatietraject met de omgeving, de gemeente en de initiatiefnemers. 

Rol van de klankbordgroep 
De KBG heeft als rol een denktank te zijn en levert een raadplegende en adviserende bijdrage. 

Deelnemers brengen hun visies, ideeën, meningen, knelpunten en wensen in. De KBG wordt 

regelmatig geconsulteerd en gevraagd om advies en feedback te geven op de plannen en actief mee 

te denken. De KBG heeft geen formele status, maar hun mening telt wel en wordt serieus meegewogen 

in de te nemen stappen in de verkenning en de eventueel daaropvolgende ontwikkel, en 

vergunningentrajecten en ook later bij de realisatie. Het staat leden van de KBG vrij om gebruik te 

maken van de mogelijkheden van inspraak, zienswijze, bezwaar en beroep, zij committeren zich niet 

aan de besluiten van de initiatiefnemers. De KBG kan uiteraard ook ongevraagd en op ad hoc basis 

advies uitbrengen.  

De KBG wordt nauw betrokken bij de vorm en wijze waarop de omgeving financieel kan participeren. 

De KBG kan meebeslissen over de opzet en uitwerking van het omgevingsfonds.  

 

Samenstelling: 
De samenstelling van de KBG is voor een groot deel  de verantwoordelijkheid van de  omgeving zelf. 

Idealiter zullen de deelnemers bestaan uit (vertegenwoordigers van) bewoners, bedrijven en 

organisaties/verenigingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied  waarbij het streven is dat de 



 
 

groep een goede weerspiegeling van de omgeving is. De leden zijn een aanspreekpunt voor de 

bewoners en bedrijven. Omgekeerd zijn zij een spreekbuis voor deze belanghebbenden, en zullen zij 

in de KBG inbrengen wat er leeft. Het is hierbij noodzakelijk dat de deelnemers (incl. de gemeente) 

open, eerlijk en transparant zijn en indien zij een groep vertegenwoordigen de informatie verder 

brengen.  

Omwonenden, vertegenwoordigers van organisaties, bewonersverenigingen, belangengroeperingen 

en bedrijven zijn op verschillende manieren uitgenodigd om deel te nemen aan de KBG. Per 

groepering/belangenorganisatie hanteren we een maximale bezetting van twee personen, juist om het 

evenwicht te bewaken in de groep.  

Werkwijze 
▪ Vergaderfrequentie wordt in samenspraak met de leden van de KBG bepaald;  

▪ Het staat de klankbordgroepleden vrij om zelf onderwerpen die een relatie hebben met het 

initiatief te agenderen. 

▪ Minimaal 2 weken voor de vergadering ontvangen de leden een uitnodiging en de agenda met 

overlegpunten. Uiterlijk 1 week voor de vergadering ontvangen de leden de relevante stukken; 

▪ Verslaglegging wordt door de initiatiefnemers verzorgd en na de bijeenkomst in concept 

aangeleverd bij de leden van de KBG. Leden krijgen daarna één week de tijd om per mail 

eventuele tekstuele wijzigingen voor te stellen. Geen bericht is akkoord. Onvoorzien meer tijd 

nodig dan één week, dan graag een seintje. Na de termijn van één week mag het verslag naar 

eigen inzicht gedeeld worden met de buitenwereld; 

▪ De verslagen zijn terug te lezen op de website www.windzoeterwoude.nl; 

▪ Leden in de KBG welke een achterban vertegenwoordigen verzorgen zelf de communicatie 

naar die achterban – vragen over of ideeën voor het windpark komen ook via het lid KBG terug 

in de groep. Bij vervanging zorgen dat ‘de vervanger’ goed ingepraat is zodat in de KBG de 

discussies niet opnieuw gevoerd hoeven te worden; 

▪ De locatie en/of wijze van vergaderen (fysiek of digitaal) wordt in overleg bepaald. 

Spelregels binnen de KBG:  
• De KBG staat onder leiding van een onafhankelijke, externe voorzitter; 

• De KBG bepaald zelf wie de onafhankelijke voorzitter is; 

• Maximaal 2 vertegenwoordigers per groepering; 

• Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Deelnemers committeren zich aan de regels; 

• Positief kritisch en oplossingsgericht meedenken zijn de kernwoorden voor de werkhouding 

van de leden; 

• De voorzitter is de enige spreekbuis over of vanuit de KBG richting de media. Leden van het 

KBG kunnen alleen op persoonlijke titel met de media communiceren; 

• De discussie wordt gevoed door tijdige en accurate informatie; 

• Klankbordgroepleden gaan integer met de geboden informatie om. Indien de Initiatiefnemers 

tijdens een bijeenkomst informatie delen die niet direct gedeeld kan worden met derden (bijv. 

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-zoeterwoude-a4-n11


 
 

omdat die korte tijd daarna via een informatiebijeenkomst gedeeld wordt en toelichting op de 

informatie wenselijk is), wordt dit bij het verspreiden van de uitnodiging en de agenda specifiek 

aangegeven. Klankbordgroepleden kunnen dan aangeven dat zij (dit gedeelte van) de 

bijeenkomst niet aanwezig zijn. Van de klankbordgroepleden wordt verwacht dat zij deze 

informatie maximaal drie weken niet met derden delen.   

• De leden achten zich gehouden aan de algemeen geaccepteerde gedragsnormen zoals: 

o elkaar uit laten praten 

o respect voor elkaars mening  

o over het onderwerp discussiëren niet op de persoon spelen  

• In het kader van de privacy laten we in de verslaglegging namen van betrokkenen (zoveel 

mogelijk) achterwege.  

Rol van de gemeente Zoeterwoude in de klankbordgroep 
De gemeente Zoeterwoude neemt geen deel aan de KBG. De gemeente neemt kennis van hetgeen 

besproken wordt in de KBG middels de verslagen die worden opgesteld. Deze maken onderdeel uit 

van het participatieverslag dat initiatiefnemers bij een eventuele vergunningaanvraag moeten voegen. 

De KBG kan de gemeente vragen aan een overleg deel te nemen als een specifiek agendapunt daar 

aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld als het gaat om de gemeentelijke rol als vergunningverlener. 

De gemeente ziet toe op het zorgvuldig doorlopen van het participatieproces. De gemeente beoordeelt 

dit aan de hand van het participatieverslag waarin de initiatiefnemers verantwoording afleggen over 

het participatieproces tot dan toe. 

 


