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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744359279 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Participatie in de Zuid-Hollandse RESsen
 
Advies

1 . Kennis te nemen van het rapport 'Analyse participatie regionale energiestrategieën Zuid-
Holland'

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het rapport 'Analyse participatie
regionale energiestrategieën Zuid-Holland' ter kennisname wordt aangeboden aan
Provinciale Staten.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Analyse participatie in de
RES'en door +Anderen'.

 
Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Rapport 'Analyse participatie regionale energiestrategieën Zuid-Holland'
2. GS-brief aan PS ‘Analyse participatie in de RESsen’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 30 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de GS-vergadering van 9 juni jl. heeft u besloten het eerste deel van de analyse van het
onderdeel participatie in de Zuid-Hollandse regionale energiestrategieën (RES’en) aan te bieden
aan Provinciale Staten. Dit met de gedachte dat deze inventarisatie nog kon worden
meegenomen in de toenmalige planning van de wensen en bedenkingen procedure.
 
Het rapport is nu afgerond door +Anderen en gedeeld met de RES-trekkers en
communicatie/participatie adviseurs uit de regio’s.  
Dit eindproduct bieden we graag aan PS aan, op tijd voor de wensen en bedenkingen procedure
in september.
 
Aanleiding voor het onderzoek

De aanleiding voor dit rapport is ten eerste het opmaken van de balans van de zeven Zuid-
Hollandse regionale energiestrategieën (RES’en) en ten tweede motie 901 waarin Provinciale
Staten het college van Gedeputeerde Staten verzoeken hen op de hoogte te houden van de
participatieprocessen. Het rapport is tot stand gekomen na bestudering van relevante
documentatie, +/- 75 enquêtes en 31 persoonlijke gesprekken met betrokken partijen (ambtelijke
regionale RES-trekkers, gemeentelijke projectleiders, griffies, lokale energie-coöperaties). Op dit
moment is het rapport afgerond. Het rapport is nu aangevuld met verhalen over specifieke
voorbeelden en aanbevelingen richting de provincie voor het vervolg van het traject tussen
concept RES en RES 1 .0 (juli 2021).
 
Het onderzoek staat bovendien genoemd in het (concept)programma Beter Bestuur als actie
onder de lijn Responsief & Verbonden, omdat het rapport eveneens gemeenten en regio’s
handvatten biedt om participatie vorm te geven in de vervolgfase naar de RES 1 .0.
Het rapport is één van de initiatieven die lopen op het gebied van kennisontwikkeling en -deling
met betrekking tot participatie in de RES’en. Andere zijn:

- RESPECT – een 4-jarig wetenschappelijk onderzoek mbt persoonlijke belangen en
gemarginaliseerde groepen. Provincie Zuid-Holland is consortiumpartner in dit onderzoek
en verschillende Zuid-Hollandse RES’en zijn betrokken

- Landelijke Community of Practice, georganiseerd door het Nationaal Programma RES
- Overleg met de RES-trekkers en communicatie- en participatieadviseurs van de zeven

Zuid-Hollandse RES’en
 
In dit rapport is een aantal adviezen opgenomen aan de provincie. Deze zijn geformuleerd op
basis van de ondersteuningsbehoefte van geïnterviewden en de analyse van +anderen. Een
aantal adviezen sluiten goed aan op initiatieven die wij de laatste maanden zijn gestart of hebben
uitgebreid, het gaat om;

- organiseren van het overleg tussen communicatie/participatie adviseurs van regio’s en
gemeenten die betrokken zijn bij de RES’en

- ism de Participatiecoalitie hun bijdrage concretiseren en afstemmen op de wens van de
regio’s en gemeenten

- testen en uitwerken van specifieke (digitale) participatietools
 
Voor andere adviezen geldt dat we de mogelijkheden hebben om deze aan te kunnen bieden, op
basis van bestaande informatie van onszelf en derden;

- een toolbox met participatietools ter inspiratie
- kennis over relevante subsidiemogelijkheden
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Voor de overige adviezen werken we de komende tijd nader uit hoe we hier vervolg aan geven.
We zetten graag met name in op de ondersteuning van gemeenten waar budget en capaciteit
vaak beperkt zijn om vorm te geven aan het lokale participatietraject en dit uit te voeren. 
 
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.
Programma   : Programma 3 - Schone energie voor iedereen
Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 
 
Juridisch kader
Aan dit besluit zijn geen juridische gevolgen verbonden

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 19 en 26 mei en 2 juni jl. is de balans van de zeven (voorlopers van) concept RES’en
besproken
in Gedeputeerde Staten.

 

3 Proces

 

De periode tussen nu en besluitvorming over de RES 1 .0 (deadline 1 juli 2021) is zeer belangrijk
om een goed participatietraject neer te zetten en daarmee de basis te leggen voor de
samenwerking op langere termijn, tussen regio, gemeente en provincie, met (maatschappelijke)
organisaties, bedrijven, inwoners, etc. Deze opdracht is op verschillende momenten besproken
met de RES-trekkers van de Zuid-Hollandse regio’s.

 

4 Participatie

 

Aan de start is deze opdracht besproken met de RES-trekkers uit de regio’s. Dit eindresultaat is
gedeeld en in een digitale bijeenkomst besproken, zodat we gezamenlijk kunnen leren en
inspireren hoe we het participatietraject het komende jaar willen vormgeven. Hiermee geven wij
invulling aan onze rol om kennis te ontwikkelen en te delen over de RES’en met onze partners.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het rapport is op 16 juni jl. besproken in een besloten groep van RES-trekkers en communicatie /
participatie adviseurs uit de regio’s, de ‘RES Werkplaats #participatie’. Op 25 juni 2020 is het
gedeeld met alle respondenten via een webinar, de ‘RES Talk #participatie’. Ook via de website
en in nieuwsbrieven worden het rapport en publieksvriendelijke versie gedeeld.
 

 


