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Drenthe

Motie burgerparticipatie besluitvorming energietransitie

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L1- november 2020,

Constaterende dat:
o De keuzes die Provincie en gemeenten maken bij de uitvoering van de Regionale Energie

Strategie en de Expeditie Energieneutraalwonen 2O2O-2O23- om de gewenste

energietransitie in Drenthe vorm te geven een grote impact hebben op de leefomgeving van

onze inwoners;
o Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat regio's nog veel moeten doen om

draagvlak te vinden voor bijvoorbeeld de RES;

o Dit ook in Drenthe het geval is;

Overwegende dat:
o Draagvlak in de samenleving cruciaal is voor het slagen van het energietransitieproces;
e Draagvlak wordt vergroot met een goed inspraakproces;
r Het organiseren van informatieavonden niet gelijkgesteld kan worden aan het organiseren

van inspraak;
r We inspraak zien als het kunnen aangeven van voorkeuren,

o waarbij gekozen kan worden uit meerdere opties, mede opgesteld door de politiek;
o waarbij juist ook individuele inwoners kunnen reageren, en niet (alleen)

georga niseerde belangenorganisaties;
o waarna er nog mogelijkheden zijn tot aanpassing van het voorstel, al dan niet via

amendementen door politieke partijen in raden en staten;
o waarbij het zo blijft dat politieke partijen hierin zelf hun afweging maken, maar wel

gevoed worden door de informatie uit het inspraakproces;

Verzoeken het college:
r Samen met de Drentse gemeenten een nieuwe en verdergaande aanpak voor de

burgerparticipatie bij de besluitvorming te ontwikkelen;
o Zo mogelijk gebruik te maken van de 'best practises' die naar verwachting worden

aangeleverd door het Rijk (Tweede kamer motie nummer 578 kenmerk 32-8L3);
r Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de besluitvormingsprocessen van de

energietra nsitie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Bart van Dekken, CDA

Willemien Meeuwissen, VVD

CDA



Toelichting motie:
r De maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus hebben het niet alleen lastiger

gemaakt om burgerparticipatie te organiseren, maar ook de belangstelling van mensen voor
deze initiatieven niet heeft bevorderd;

o Het energietransitieproces is niet alleen een afspraak uit het klimaatakkoord maar draagt
ook bij aan de verbetering van waterveiligheid, werkgelegenheid, energieonafhankelijkheid
van ons land ten opzichte van andere landen en een gezondere leefomgeving;

o ln Drenthe moet in2O23 een reductie van2TYo ten opzichte van L januari 201-5 in het gebruik
van fossiele brandstoffen gemiddeld per huishouden gerealiseerd zijn door energiebesparing
en hernieuwbare opwek;

o * Bedoeld wordt de motie Mulder CS (nummer 578 kenmerk 32-81-3), mede ingediend door
de leden van der Lee, Sienot, Stoffer, Beckerman, Moorlag, Dik-Faber en Van Raan van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal;
r Een consultatiefunctie met mogelijkheden om burgerpanels te horen is in deze bedoeld. Een

formele lijn van besluitvorming zal altijd via de democratisch gekozen

volksve rtege nwoord igi ng plaatsvinden.


