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Context 

224 March 2021

Maatschappelijke opgaven

- UNESCO erfgoed (geopark Hondsrug), Nationaal 

Park, beschermde gezichten & gebouwen

- Sociaal dorpskarakter: passend bij gemeenschap, 

draagvlak, deelname/commitment

Ruimtelijk, de energietransitie

- Fysiek dorpskarakter i.r.t. reductie & opwekking

Sturing & initiatieven

- Actieve lokale gemeenschappen: maken plannen

- Beleidskaders: overlegorgaan als ‘koepel’

→ RVO project: Participatie en energietransitie

→ (RVO project: Biodiversiteit en participatie)



Rol KIEM-project 
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Programma Energietransitie & Participatie 

- RVO subsidie voor NMFD/BOKD

- Aandacht voor natuur, landschap en erfgoed

- Gemeenschappen zijn (langer) actief zoals 

dorpsbelangen (werkgroep energie) en 

energie-initiatief (zon-op-dak-projecten).

Drie deelstudies

- Inwonersvisie energielandschap (Hanze: 

enquête, NMFD/BOKD: dorpstafels)

- Energiedorpsvisies (NMFD/BOKD: 

procesbegeleiding; met KIEM: versterken 

PvA’s en monitoring/evaluatie)

- Concrete plannen (NMFD/BOKD: 

ondersteunen bij planvorming en financiering)

Windmills in Holland, 1871 - Claude Monet



Rol KIEM-project 
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Energiedorpsvisies

Doel: Lokale gemeenschappen stellen energie-

plannen op waarin natuur, landschap en 

erfgoed zijn meegenomen

Hoe: Ondersteuning van procesbegeleiders 

(NMFD/BOKD), met werkwijze (werkboek) 

en deskundigheid (o.a. Living Lab partners). 

KIEM-project

Werksessie: hoe kan het werkboek de 

dorpsprocessen versterken? (dagdeel)

Monitor: 6-weekse vragenlijst; (beoogd) uitvoeriger 

monitoren via studentonderzoek

Inhoud: per dorp ca. 1 dagdeel ondersteuning op 

inhoudelijk thema (NB. beperkt budget)

Windmills in Holland, 1871 - Claude Monet
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Onderzoeksactiviteiten
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Week 46 (22 nov)

Week 46 (22 nov)

Week 46 (22-26 nov)

Week 2-3 (10-21 jan)

Week 48-3 (29 nov-21 feb)

Week 4-5 (24 jan-4 feb)

Week 5 (31 jan-4 feb)

Week 6 (7-11 feb)

Week 13 (28 mrt-1 apr) 

Week 20 (16-20 mei)

Week 27 (4-8 jul)

Week 38 (19-23 sep)

Week 39-40 (26 sep-7 okt)

Afhankelijk van het moment 

van de vraag: tussen week 7-

37 (14 feb-16sep)

Week 40 (3-7 okt)

Week 41-44 (10 okt-4 nov)

Week 45 (7-11 nov)

Week 47 (21-25 nov)

Voortouw: Hanze

Alle partners, 

externen via 

Hanzehogeschool

UREN
BOKD

90
(dorpsproces)

NMFD

50

(coordinatie, 

dorpsproces)

Living Lab

3x 28
(feedback, 

inhoudelijke 

ondersteuning)

Hanze

268

(voorb.sessies, 

maken/analyse 

monitor, 

rapportage 

studentbegel.)
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