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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

participatie in de Zuid-Hollandse RESsen 

 

Geachte Statenleden, 

 
Met deze brief bieden wij u het rapport 'Analyse participatie regionale energiestrategieën Zuid-
Holland' aan. Dit rapport is het eindproduct, het bevat de inventarisatie die wij u met de brief van
9 juni jl. aangeboden hebben, aangevuld met een aantal verhalen om meer context te schetsen
van de participatie tot nu toe in de regio’s. Ook zijn in deze versie van adviezen aan de provincie
toegevoegd.
U ontving het rapport van fase I eerder, dit gezien de originele planning van de wensen en
bedenkingen procedure. Dit eindrapport kunt u gebruiken in de wensen en bedenkingen
procedure die in september wordt afgerond.
 
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. Dit onderzoek is nu afgerond.
 
De komende tijd zullen wij in alle regio’s betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van het
participatietraject richting de RES 1 .0. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de
participatie met inwoners. Dit rapport biedt ons en onze partners in de RES’en concrete
handvatten om dit vorm te geven. 
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Wij zullen de komende tijd een actieve rol vervullen in het ontwikkelen en delen van kennis met
de regio’s en gemeenten en andere participanten om daarbij te ondersteunen. Dit sluit aan de
adviezen uit het rapport. Zo organiseren we sinds een aantal maanden regelmatig overleg met de
regionale en gemeentelijke communicatie/participatie adviseurs die betrokken zijn bij de RES’en;
we zijn in gesprek met de Participatiecoalitie om hun ondersteuning te concretiseren en af te
stemmen op de behoeften van de regio’s en gemeenten; we testen en verbeteren in
samenwerking met gemeenten nieuwe (digitale) participatietools.
Andere adviezen bespreken we met de RES-regio’s en bekijken waar we (in samenwerking) een
vervolg aan kunnen geven. Wij zien zeker mogelijkheden in het direct ondersteunen van regio’s
en gemeenten met kennis en tools voor participatie.
 

Hoogachtend,
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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