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MOTIE bij 'Startnotitie RES Drenthe'vergadering pS van 9 oktober 2019

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 oktob er 2OLg tijdens de behandeling van de
Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe 1.0, Statenstuk 2019-898

Constaterende

- dat het'Verdrag betreffende toegong tot informatie, insproak in besluitvorming en
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, Aorhus, 25-06-L998', kortweg
hetVerdrag van Aorhus, in 1998 is getekend door het Rijk en vanaf 29-3-2005 als in
Nederland geldende wet van kracht is geworden

- deze in dit verdrag vastgelegde beginselen deel uitmaken van onze democratische en
intern ationale rechtsbeginselen

- dat in het verleden door overheden zoals het Rijk, Provincie en Gemeenten
onvoldoende invulling is gegeven aan de toepassing van deze regelgeving

- dat deze omissie het gebrek aan draagvlak bij o.a. grote energieprojecten in Drenthe
bepaald niet heeft verbeterd maar juist heeft ondergraven

Overwegende dat

de RES Drenthe grote impact zal hebben op de leefomgeving van heel veel inwoners
van Drenthe
de gemeenten de concrete plannen voor deze RES zullen gaan opstellen
de provincie toe gaat zien op de totstandkoming van deze planvorming door haar
gemeenten

het juist voor de Nederlandse overheden een uitdaging dient te zijn om democratie
en internationaal recht als uitgangspunt te nemen voor hun ruimtelijk en
omgevingsbeleid
in het Klimaatakkoord het scheppen van draagvlak een taak is van de gezamenlijke
regionale overheden (gemeenten, provincie en waterschappen)
met de term 'draagvlak' in het Klimaatakkoord meer bedoeld wordt dan informeren
van de inwoners en bestuurlijke accordering maar vooral positieve betrokkenheid
van bevolking, bedrijven en organisaties door onder meer realisme, haalbaarheid,
woonlasten neutra liteit en betrouwbaarheid
de uitkomst van de RES direct raakt aan de rol van Provinciale Staten t.a.v. de
Omgevi ngsvisie en Omgevingsverordening

Van mening zijnde dat

het in het belang van de inwoners is alsmede voor het draagvlak van de door te voeren
maatregelen dat het verdrag van Aarhus in acht genomen wordt

Verzoeken

het college van GS toe te zien op de Drentse gemeenten dat bij de totstandkoming van de
RES het verdrag van Aarhus toegepast wordt met als speciale aandachtspunten het goed en



volledig informeren van de inwoners en omgeving, en dat reeds in een zo vroeg mogelijk
stadium, met een goede toegankelijkheid van informatie, sturen op acceptat¡e en tijdige,
ruime, en reële inspraakmogelijkheden tijdens de besluitvorming

en gaan over tot de orde van de dag.
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