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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-729941082 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Afsluiten consortiumovereenkomst RESPECT-onderzoek
 
Advies

1 . Aan te gaan een consortiumovereenkomst voor het onderzoeksproject RESPECT, ihkv
onderzoeksprogramma MARET met de onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen,
Provincie Groningen, Royal Haskoning DHV, Nederlandse WindEnergie Associatie, New
Energy Coalition, Groninger Energie Koepel, Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu, De Haagse Hogeschool, Hanze Hogeschool Groningen en
Sustainable Society.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de consortiumovereenkomst RESPECT.
 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door
Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies een
machtiging af te geven aan dhr. B.K. Potjer, gedeputeerde Energie van de Provincie Zuid-
Holland, om de consortiumovereenkomst RESPECT met de andere benoemde partijen,
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

 
Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Machtigingsformulier CdK aan gedeputeerde B.K. Potjer om de consortiumovereenkomst
te ondertekenen

2. NWO Consortiumovereenkomst MARET RESPECT

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 april 2020 21 april 2020
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1 Toelichting voor het College

 

MARET

Vanuit de Topsector Energie is €1 ,5 mln. beschikbaar gesteld aan Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om onderzoeken te financieren gericht op maatschappelijke
innovatie binnen de energietransitie. Hiervoor is het onderzoeksprogramma opgericht genaamd
MARET: Maatschappelijke Aspecten van de Regionale EnergieTransitie. Om dit programma te
bouwen zijn NWO, het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) en een
aantal provincies, te weten Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, een
samenwerking aangegaan. Met bijdragen van de samenwerkingspartners (€50.000,- van PZH) is
de totale omvang van het programma uitgekomen op €2,5 mln. 
 
In ruil voor deze bijdrage hebben de samenwerkende partijen ervoor gekozen alle onderzoeken te
richten op de regionale energietransitie. Vervolgens zijn in samenwerking met een aantal
wetenschappers de thema’s en vragen bepaald en bovendien zullen de onderzoeken worden
uitgevoerd ín de provincies. Dit laatste houdt in dat HBO-scholieren uit Zuid-Holland worden
betrokken bij het uitvoeren van het onderzoek, dat één of meerdere RES’en in Zuid-Holland
gevraagd worden om mee te doen en energieprojecten/lokale initiatieven in Zuid-Holland
bestudeerd worden.
 
Voor Provincie Zuid-Holland geldt dat wij vanwege onze bescheiden bijdrage (budget vanuit
topsector Energie was €1 ,5 mln; de Provincies Overijssel en Noord-Brabant hebben €300k
bijgedragen en de Provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Holland en het NP RES kleinere
bedragen) en overeenkomstige interesse samen met de provincie Groningen zijn gekoppeld aan
het thema ‘communicatie en participatie’. Hierdoor zal er één onderzoek worden uitgevoerd in de
combinatie provincies Zuid-Holland-Groningen. De beoordelingscommissie van NWO heeft eind
2019 het onderzoek RESPECT geselecteerd voor Zuid-Holland-Groningen. De commissie
beoordeelde dat het onderzoek RESPECT uitvoerbaar is binnen de gestelde termijn (2020-2024),
gedegen onderbouwd is met relevante wetenschappelijk literatuur, tot nieuwe en relevante
wetenschappelijk inzichten zal leiden en aansluit en verreikend is voor de praktijk en de regionale
energietransitie.
 
RESPECT

Om de samenwerking in dit onderzoek te formaliseren wordt de Provincie Zuid-Holland gevraagd
toe te treden tot het onderzoek consortium. Deze afspraak is voor vier jaar (start onderzoek begin
2020, oplevering begin 2024). Dit houdt in dat de ambtelijke organisatie meewerkt aan het
onderzoek en kennis en informatie bijdraagt waardoor de onderzoekers antwoord kunnen vinden
op de vraagstukken die met hen zijn gedefinieerd. De onderzoekers zullen tussentijdse resultaten
aan de provincie terugkoppelen. Daarnaast zal de Provincie Zuid-Holland ook meeprofiteren van
de andere onderzoeken (in totaal 6 onderzoeken inclusief RESPECT) die binnen het MARET-
onderzoeksprogramma worden uitgevoerd in de andere provincies. Er vindt een terugkoppeling
plaats tussen alle provincies en de onderzoekers middels een begeleidingscommissie. Hoe dat
precies vorm krijgt wordt nog door het NWO opgezet en gedeeld.  
 

Het onderzoek RESPECT (Regionale Energie Strategieën: Publieksparticipatie in Energie- en

Klimaatbeleid) 

Belangrijke beslissingen over duurzame energieprojecten, zoals windparken, worden al genomen
in algemene energievisies en energiestrategieën. Dit onderzoek is gericht op hoe je mensen
betrekt bij al deze beslissingen, bij visievorming én projecten die zich in verschillende fasen
bevinden: voorbereiding, besluitvorming, bouw en exploitatie, om de energietransitie te
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versnellen. Daarnaast besteedt dit onderzoeksvoorstel aandacht aan persoonlijke waarden en
gemarginaliseerde groepen in de energietransitie. Er worden RES’en en energieprojecten
meegenomen in het onderzoek, waarbij geadviseerd wordt over communicatie en participatie én
het effect daarvan wordt geëvalueerd.
 
Partners in het consortium van RESPECT

Partners in het consortium van RESPECT zijn:

· Rijksuniversiteit Groningen (RUG; faculteit Gedrags- en Sociale wetenschappen, faculteit
Rechten)

· Provincie Groningen

· Provincie Zuid-Holland

· Royal Haskoning DHV

· Nederlandse WindEnergie Associatie

· New Energy Coalition

· Sociaal en Cultureel Planbureau

· Groninger Energie Koepel

· Sustainable Society

· Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

· De Haagse Hogeschool

· Hanze Hogeschool Groningen
 

Financieel en fiscaal kader
Bedrag excl. BTW: niet van toepassing

Programma: programma 3: Concurrerend Zuid-Holland 
Financiële risico’s: geen financiële risico’s
 
Juridisch kader
- De Provincie Zuid-Holland wordt privaatrechtelijk partij bij de consortiumovereenkomst van

het onderzoeksproject RESPECT
- De Provincie is een bestuursorgaan, waarop de publiekrechtelijke wettelijke regelingen van

toepassing zijn, zoals de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Onverminderd de
publiekrechtelijke wettelijke verplichtingen zal vertrouwelijkheid in acht worden genomen,
waarbij o.a. geldt dat bedrijfsgevoelige of concurrentiegevoelige documenten niet openbaar
zullen worden gemaakt.

- De overeenkomst omvat een inspanningsverplichting van de provincie: partijen verplichten
zich om het project - conform het bepaalde en binnen de gestelde termijnen - naar beste
vermogen uit te voeren.   
 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176
Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven
machtiging wordt dhr. B.K. Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland met de
portefeuille Energie, gemachtigd om de consortiumovereenkomst voor het onderzoeksproject
RESPECT, namens de provincie te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In een eerdere fase heeft Provincie Zuid-Holland via een opdracht €50.000,- bijgedragen aan het
onderzoeksprogramma. Ook heeft een tweetal onderzoeksgroepen toestemming gekregen om
een voorstel in te dienen bij NWO en daarbij aan te geven dat dit in afstemming met de Provincie
tot stand is gekomen.
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3 Proces

 
 

De RES-coördinator zal vanuit PZH deelnemen aan de begeleidingsgroep voor het gehele
onderzoeksprogramma MARET. NWO zet deze begeleidingsgroep op en neemt het initiatief voor
bijeenkomsten en voorbereiding. Voor verdere inhoudelijke samenwerking is ook capaciteit
beschikbaar.
De komende jaren zal een aantal momenten worden georganiseerd om (tussen)resultaten van
het RESPECT-onderzoek terug te koppelen. Het eindrapport zal ook gedeeld worden in GS

 

4 Participatie

 

Dit onderzoeksproject is een voorbeeld van een samenwerking met uiteenlopende partijen. Door
deze samenwerking ondersteunt PZH wetenschappelijk onderzoek rondom de RESsen en wordt
een bijdrage geleverd aan het toepassen van de ontwikkelde kennis en inzichten in de praktijk.
Onderwerp van onderzoek is bovendien communicatie en participatie binnen de RESsen.

 

5 Communicatiestrategie

 

De onderzoeksgroep van de RuG is in de lead om te bepalen wanneer bijeenkomsten worden
georganiseerd en (tussen)resultaten worden gedeeld – waarbij ook PZH (bestuurlijk) om een
bijdrage/reactie zal worden gevraagd. Naar aanleiding hiervan zullen wij met onze
communicatieadviseurs bespreken of wij hier ook een bericht over willen verspreiden.

 


