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Stand van zaken per 31 december 2021
Dit verzoek zal navolging krijgen wanneer de monitoring verder is vormgegeven.
 
 
 
  
Inspannen voor draagvlak 
 
Rol provincie Gelderland en Overijssel bij draagvlak voor hernieuwbare opwek
Dit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland is op 3 maart 2021 in uw Staten behandeld (PS2020-755).
 
 
 
U verzocht ons
een voorstel aan uw Staten voor te leggen met een voorkeursvariant over hoe binnen de provinciale bevoegdheden het beste naar 50% lokaal eigendom kan
worden gestreefd.
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Op 15 juni 2021 hebben we u geïnformeerd over de manier waarop wij het streven naar 50% lokaal eigendom in ons beleid willen opnemen (PS2021-445).
We hebben aangegeven dat we proces- en financiële participatie met specifieke aandacht voor het streven naar 50% lokaal eigendom en een concrete
beschrijving van de inspanningen die initiatiefnemers hiervoor moeten verrichten, meenemen in de herijking van het Beleidsprogramma Klimaat bij het
volgende coalitieakkoord. Het opstellen van dit nieuwe beleid kost tijd en zal niet leiden tot een andere manier van werken omdat voor hernieuwbare
energie projecten, waar wij het bevoegd gezag voor zijn, initiatiefnemers zich met inachtneming van branche-afspraken al inspannen voor minimaal 50%
lokaal eigendom. Wanneer initiatieven zich melden bij gemeente en/of provincie is het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom direct onderdeel van
gesprek.
 
 
 
U verzocht ons
het begrip draagvlak uit te werken, passend bij de rol en positie van de provincie om zo bij te dragen aan verwachtingenmanagement.
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Draagvlak voor verandering is moeilijk te verkrijgen. Zeker als het gaat om veranderingen die de directe leefomgeving raken. Nee zeggen is gemakkelijker
dan samen zoeken naar hoe het wel kan. Belangrijke voorwaarden om mensen mee te krijgen in veranderingen zijn eerlijkheid, transparantie, goede
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informatievoorziening en goede participatiemogelijkheden voor belanghebbenden. Hierbij doelen we niet alleen op de directe omgeving. Rechtvaardigheid
in de verdeling van kosten, baten en risico’s tussen de betrokken partijen speelt hierbij dus een grote rol. Draagvlak betekent niet dat er geen weerstand
meer is. We streven naar draagkracht voor de verandering en acceptatie van de RES-plannen. 
 
 
Daarnaast is begin 2021 de Gelderse participatieaanpak opgesteld, mede naar aanleiding van het advies van de Rekenkamer Oost uit 2017. Deze aanpak
moet leiden tot een participatieverordening. Daarin wordt opgenomen hoe wij participatie in Gelderland vormgeven bij fysieke en niet-fysieke opgaven dan
wel initiatieven. Aan de participatieverordening wordt gewerkt. De verwachting is dat deze in 2022 wordt opgeleverd.
 
 
 
U verzocht ons
duidelijkheid te geven over de aangekondigde monitoring van draagvlak. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
We hebben uw Staten aangegeven dat we het belang dat monitoren waardevol is, onderschrijven. Het stelt ons in staat om te toetsen én van elkaar te leren.
Monitoring en leren van elkaar doen we op een permanente basis. We hebben de afgelopen periode meermalen onderzoeken op dit onderwerp gefaciliteerd.
Zoals het onderzoek van het GNMF. In dit onderzoek zijn kritische succesfactoren op een rij gezet.
 
Monitoring van draagvlak hebben we zelf niet opgepakt omdat dit landelijk door RVO is opgepakt. Zij hebben in opdracht van het Rijk de
Participatiemonitor Hernieuwbare energie op land tot en met 2020 opgesteld. Deze monitor geeft inzicht in de manier waarop in de praktijk invulling
gegeven wordt aan omgevingsparticipatie bij projecten met windenergie op land en (niet gebouwgebonden) zonne-energie op land en water. In het
bijzonder gaat de aandacht uit naar de manier waarop de lokale omgeving deelneemt in het eigendom van de productie van hernieuwbare energie op land
(‘lokaal eigendom’).
 
 
 
U verzocht ons
de inzet van de provincie bij inpassingsplannen voor hernieuwbare energie (inclusief de fase na oplevering) te evalueren en daarbij ervaringen van andere
provincies te benutten. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Wij hebben in 2021 geen inpassingsplannen opgepakt voor hernieuwbare energie. Wel is windpark Bijvanck opgeleverd en wordt windpark De Groene Delta
binnenkort opgeleverd. Wij gaan onze inzet voor deze parken evalueren en uw Staten van de resultaten op de hoogte brengen.
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Binnen het interprovinciale overlegverband BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) staat het onderwerp participatie met
regelmaat op de agenda, waarbij onderling visies en ervaringen worden uitgewisseld. Dit gebeurt waar nodig ook tussen provincies onderling.
 
 
 
U verzocht ons
zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de definitieve RESsen het voortouw te nemen 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. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Door de afspraken in de windbranche spannen initiatiefnemers zich al in voor minimaal 50% lokaal eigendom.
 
Energie Samen en de Participatiecoalitie hebben in 2020 een rapportage Lokaal eigendom in beleid opgesteld die primair bedoeld is voor gemeenten. Deze
rapportage geeft praktische adviezen en voorbeelden voor opstellen en implementeren van beleid rondom burgerparticipatie, lokaal eigendom en
ruimtelijke inpassing bij wind- en grootschalige zonneprojecten op land. Aan de hand van de adviezen en voorbeelden kunnen RES-partners
initiatiefnemers wijzen op wat de verwachtingen zijn voor participatie bij het betreffende bevoegde gezag.
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