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Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk; 
[X] ter informatie 
[ ] anders, en wel;

Geen bijlagen.

Inleiding
Eind 2020  heeft de Rekenkamer Oost-Nederland het onderzoeksrapport 'Inspannen voor draagvlak,  rol 
provincie Overijssel en Gelderland bij  draagvlak  voor hernieuwbare opwek' aangeboden aan Provinciale 
Staten (kenmerk PS/2020/1104275). Op 27  januari 2021  heeft u Gedeputeerde Staten opdracht gegeven 
de aanbevelingen te implementeren en gevraagd na een jaar  inzicht te geven in de voortgang (besluit 
PS/2020/1 105375). Graag  informeren we u hierover.

Voortgang uitvoering aanbevelingen
1. Aanbeveling 1; Werk het begrip draagvlak  uit, passend bij  de rol en positie van de provincie om zo bij  

te dragen aan verwachtingenmanagement.

Uitvoering; Gedeputeerde Staten onderkennen het belang van maatschappelijke betrokkenheid en 
draagvlak.  Daarom is dit samen met beide RES-regio's uitgewerkt in de RES 1.0 (besluit dd 30  juni 2021,  
kenmerk PS/2021/0135350).

2.  Aanbeveling 2;  Kom met een voorstel richting PS, in het Statenvoorstel Actualisatie van de 
Omgevingsvisie, om de passage ten aanzien van de inpassingsplannen voor windparken in lijn te 
brengen met de wetgeving op dit punt.

Uitvoering; Dit is meegenomen in de Actualisatie Omgevingsvisie 2021  (besluit dd 15 december 2021,  
kenmerk PS/2021/1104495).
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3.  Aanbeveling 3:  Evalueer de inzet van de provincie bij  inpassingsplannen voor hernieuwbare energie 
(incl. de fase na oplevering) en benut daarbij  ervaringen van andere provincies;

Uitvoering; Op 9 februari 2022  bent u middels een Statenbrief geïnformeerd over het rapport 
'Nabeschouwing PIP windpark de Veenwieken' (kenmerk 2021/0240362)  en de vervolgstappen om de 
betrokkenheid van de provincie in het proces (waaronder communicatie met gemeenten en de 
rolverdeling richting inwoners) te verbeteren.

4. Aanbeveling 4A: Kom met een voorstel richting PS hoe in het beleid opgenomen kan worden hoe 
binnen de provinciale bevoegdheden gestreefd kan worden naar 50% lokaal eigendom;

Uitvoering: Met het vaststellen van de definitieve RES'en 1.0 is uitgewerkt hoe 50% lokaal eigendom 
wordt nagestreefd.

5. Aanbeveling 4B: Neem het voortrouw om samen met de RES-partners vast te stellen wat van 
initiatiefnemers wordt verwacht om draagvlak  te verwerven en vergroten voor projecten voor 
hernieuwbare energie. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij  de definitieve RES-en';

Uitvoering: Met het vaststellen van de definitieve RES'en 1.0 is ook uitgewerkt hoe participatie eruit dient 
te zien in het vervolgproces van RES 1.0 naar de uitwerking en realisatie in RES 2.0.

6. Geef aan Provinciaie Staten een jaar  na de behandeling van dit rapport inzicht in de implementatie 
van de aanbevelingen.

Uitvoering: Zoals hierboven per aanbeveling te zien is, heeft de implementatie van de aanbeveiingen van 
dit onderzoek voortgang gekregen en is Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Met vriéndelijke groe 
Gedeputeerd^,St^^ vanJDvefijssel,

voorzitte 
A.P. Heidetfia

secretai 
N. Versteeg

s

Pagina 2


