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Inleiding
Eind 2020 heeftde RekenkamerOost-Nederlandhet onderzoeksrapport
'Inspannen
voordraagvlak, rol
provincieOverijssel en Gelderland bij draagvlak voorhernieuwbareopwek'aangebodenaan Provinciale
Staten (kenmerkPS/2020/1104275). Op 27 januari 2021 heeft u Gedeputeerde
Staten opdracht gegeven
de aanbevelingente implementeren
en gevraagd na eenjaar inzicht te gevenin de voortgang(besluit
PS/2020/1 105375). Graag informeren
we u hierover.
Voortganguitvoeringaanbevelingen
1. Aanbeveling 1; Werk het begrip draagvlak uit, passendbij de rol en positievan de provincieom zo bij
te dragen aan verwachtingenmanagement.
Uitvoering;Gedeputeerde
Staten onderkennen
het belang van maatschappelijkebetrokkenheiden
draagvlak. Daarom is dit samen met beide RES-regio's uitgewerktin de RES 1.0 (besluit dd 30 juni2021,
kenmerkPS/2021/0135350).
2.

Aanbeveling 2; Kom met eenvoorstelrichting PS, in het Statenvoorstel
Actualisatie van de
Omgevingsvisie,om de passage ten aanzienvan de inpassingsplannen
voorwindparkenin lijn te
brengen met de wetgevingopdit punt.

Uitvoering;Dit is meegenomen
in de Actualisatie Omgevingsvisie2021
kenmerkPS/2021/1104495).
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3. Aanbeveling 3: Evalueerde inzetvan de provinciebij inpassingsplannen
voorhernieuwbareenergie
(incl. de fase na oplevering)
en benut daarbij ervaringenvan andereprovincies;
Uitvoering;Op 9 februari 2022 bent u middels eenStatenbrief geïnformeerdoverhet rapport
'Nabeschouwing PIP windpark de Veenwieken'
(kenmerk2021/0240362) en de vervolgstappen
om de
betrokkenheidvan de provinciein het proces(waarondercommunicatiemet gemeenten
en de
rolverdelingrichting inwoners)te verbeteren.
4. Aanbeveling 4A: Kom met eenvoorstelrichting PS hoe in het beleid opgenomen
kan wordenhoe
binnende provincialebevoegdhedengestreefd kan wordennaar 50% lokaal eigendom;
Uitvoering:Met het vaststellenvan de definitieveRES'en 1.0 is uitgewerkthoe 50% lokaal eigendom
wordt nagestreefd.
5. Aanbeveling 4B: Neem het voortrouwom samen met de RES-partnersvast te stellenwat van
initiatiefnemers
wordt verwacht om draagvlak te verwervenen vergrotenvoorprojecten
voor
hernieuwbareenergie.Doe dit zo spoedigmogelijk, maar uiterlijkbij de definitieveRES-en';
Uitvoering:Met het vaststellenvan de definitieveRES'en 1.0 is ookuitgewerkthoe participatieeruitdient
te zien in het vervolgproces
van RES 1.0 naar de uitwerkingen realisatie in RES 2.0.
6. Geefaan ProvinciaieStaten eenjaar na de behandeling van dit rapportinzicht in de implementatie
van de aanbevelingen.
Uitvoering:Zoals hierbovenperaanbeveling te zien is, heeftde implementatie
van de aanbeveiingenvan
dit onderzoek
voortganggekregenen is ProvincialeStaten hierovergeïnformeerd.
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