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Onderwerp

Analyse participatie in de RES’en
Geachte Statenleden,

Met deze brief bieden wij u het rapport 'Analyse participatie regionale energiestrategieën ZuidHolland' (deel I) aan.
Bij het opmaken van de balans van de zeven Zuid-Hollandse (voorlopers van) concept regionale
energiestrategieën (RES’en) is het bureau +Anderen gevraagd een analyse te maken van het
onderdeel participatie. Dit mede naar aanleiding van motie 901, waarin het college verzocht wordt
om Provinciale Staten te informeren hoe de bewoners van Zuid-Holland worden betrokken bij de
verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. Om de nodige informatie te verzamelen heeft
+Anderen een desk-study verricht en is een enquête uitgezet en zijn met 31 betrokkenen
gesprekken gevoerd. Op deze manier hebben we een goed beeld kunnen krijgen van hoe de
processen in de afgelopen tijd zijn ingericht en ontvangen.
Het eerste gedeelte (de inventarisatie) is nu afgerond. Wij sturen u deze vooruitlopend op de
volledige afronding van het rapport zodat u deze analyse nog kan betrekken bij het proces
wensen en bedenkingen regionale energiestrategieën. De komende weken zal het rapport nog
worden aangevuld met een aantal verhalen vanuit de regio’s en met adviezen richting ons en de
RES-regio’s. De resultaten zullen in een (digitale) bijeenkomst worden teruggekoppeld aan de
RES-trekkers en betrokken communicatie/participatie adviseurs. Voor de meeste regio’s geldt dat
de komende periode het participatietraject -waar ook inwoners steeds meer bij betrokken wordenvan groot belang is. Dit rapport biedt handvatten voor onszelf en onze partners in de RES’en om
in de vervolgfase van de (voorloper van) concept RES naar RES 1 .0 het participatietraject verder
vorm te geven.
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Het complete rapport zal rond de zomer aan u worden aangeboden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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