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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, 
gesteld door dhr. M. de Droog van de D66 fractie 
betreffende innovatieve participatie in de RESsen (d.d. 23- 
04-2020. 

Geachte heer De Droog, 

Toelichting: 
Ter toelichting op uw vraag heeft u het volgende geschreven: "Tot voor kort zouden de conceptboden van de 
Regionale Energie Strategieën op 1 juni 2020 ontvangen moeten zijn. Mede als gevolg van de effecten van de 
Coronacrisis is deze (uiterste) inleverdatum uitgesteld naar 1 oktober 2020. De oplevering van RES 1.0 is 
verplaatst naar 1 juli 2021. Gelukkig lopen de RESsen in de provincie Utrecht goed op schema. De ruimte die 
ontstaat biedt een kans om bij de verdere uitwerking richting RES 1. 0 stakeholders op innovatieve wijze te 
betrekken. Nu velen van ons thuis zitten en ervaring opdoen met online vergadertools, zijn meer mensen dan 
ooit in staat om op deze wijze in de publieke zaak te participeren. Naar aanleiding hiervan heeft D66 de 
volgende vragen." 

Voorafgaand aan de beantwoording van de gestelde vragen merken wij op dat de provincie Utrecht één van de 
partijen in de Regionale Energiestrategieën (RES) van de regio's U16, Regio Amersfoort en Food Valley is. 
Partijen zijn daarin, ieder vanuit de eigen rol en bevoegdheden, gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van en de besluitvorming over deze (concept- en ontwerp-) RES'en. Participatie van zowel 
stakeholderorganisaties als inwoners is een wezenlijk onderdeel van de totstandkoming van de RES'en. De 
verantwoordelijkheid voor de participatie van inwoners ligt primair bij de betreffende gemeenten. Dat geldt ook 
voor participatie bij concrete initiatieven voor de opwek van energie uit wind, zon en warmte. Gemeenten 
worden hierin gefaciliteerd door de RES-regio's. De provincie denkt actief mee en heeft de regio's en 
gemeenten (extra) ondersteuning aangeboden. 

Tot slot ter verduidelijking: in de beantwoording van uw vragen wordt met participatie niet bedoeld: financiële 
deelname van inwoners en andere lokale partijen in duurzame energieprojecten. 
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1. Deelt GS de mening dat de extra geboden ruimte kansen biedt voor aanvullende participatie? 

Antwoord: 
Indien voor de besluitvorming over concept RES het oorspronkelijke schema wordt aangehouden zou er 
extra tijd beschikbaar komen in de periode tussen concept en RES 1.0 die benut zou kunnen worden voor 
participatie. Nu de besluitvorming over de concept RES in veel gemeenten naar achteren schuift, is die extra 
tijd beperkt. Wel kunnen er vooruitlopend op de besluitvorming over de concept RES'en al meer 
voorbereidingen worden getroffen voor goede participatie in de fase naar de RES'en 1.0. Los daarvan zullen 
de participatieprocessen beperkingen in verband met het corona-virus ervaren. 

2. Ziet GS tevens kansen om door middel van digitale participatie de verdere uitwerking naar RES 1.0 te 
bevorderen? 

Antwoord: 
In de RES-regio's benadrukken wij het belang van een goede participatiestrategie, die voor alle (potentiële) 
participanten duidelijk is. De RES-regio's en gemeenten kunnen rekenen op onze steun bij het opstellen 
daarvan. Binnen deze participatiestrategieën zijn verschillende participatievormen denkbaar. Zonder enige 
voorspelling te doen over de duur ervan, houden wij er rekening mee dat de maatregelen gericht op het 
tegengaan van de verspreiding van het corona-virus, nopen tot het meer dan gebruikelijk toepassen van 
vormen van participatie langs elektronische weg. De Regio Amersfoort heeft na vaststelling van het 
ontwerpbesluit digitale inspraak via www.resregioamersfoort.nl gehouden. Dit heeft 54 reacties opgeleverd. 

3. De toegenomen bekendheid met online tooling zou kansen kunnen bieden om te innoveren met 
participatie. Kan GS aangeven of zij de RES geschikt acht om met innovaties te experimenteren? 

Antwoord: 
Nu sommige vormen van communicatie via internet vanwege de corona-crisis meer gemeengoed worden, 
kunnen deze een welkome aanvulling vormen op de thans gangbare vormen die bij participatie worden 
ingezet. Wanneer wij goed toepasbare mogelijkheden zien, zullen wij deze binnen de RES-regio's onder de 
aandacht brengen. Innoveren en experimenteren is daarbij geen doel op zich; wij vinden het vooral 
belangrijk dat iedereen die een mening, een vrees, relevante kennis of informatie in het RES- proces wil 
inbrengen dat ook kan doen en gehoord wordt, ongeacht zijn of haar digitale middelen en vaardigheden. 

4. Deelt GS de mening dat de huidige versnelde digitalisering in het algemeen kansen biedt voor een groter 
doelgroepbereik en inclusie in participatietrajecten? 

Antwoord: 
Voor het bereiken van grotere en meer diverse groepen langs elektronische weg, zien wij vooral 
mogelijkheden in toepassingen als online-enquêtering en de mogelijkheid voor inwoners om via een 
website geschreven inbreng te leveren. De versnelling van de digitalisering vindt thans met name plaats op 
het vlak van digitale alternatieven voor vergaderingen en bijeenkomsten, ook dit biedt (tijdelijk) 
vervangende mogelijkheden voor fysieke participatie-bijeenkomsten. Het gemis daarbij blijft de persoonlijke 
interactie. 

5. Er liggen mogelijkheden om inwoners en andere stakeholders op constructieve wijze te betrekken, 
bijvoorbeeld door middel van gamification of door het inzetten van participatieve waarde-evaluatie. Zo 
kunnen, door opnemen van scenario's, afwegingen en gedrag heel goed onderwerp van een game zijn en 
daarom zo geschikt om een multidisciplinair vraagstuk als energietransitie op te pakken. Ziet GS deze 
mogelijkheden ook en kan zij daarop reflecteren? 

Antwoord: 
Een participatietraject doorloopt verschillende fasen, met bijbehorende vragen en kwesties. In het begin ligt 
het accent op het verkennen van het vraagstuk en helder krijgen van de implicaties. Methoden die daar op 
een toegankelijke manier aan bijdragen verdienen dan de voorkeur. Gamification is dan een optie. In latere 
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fasen ligt de nadruk op het verkennen van ruimtelijke, technische en financiële scenario's. Daarbij kan 
participatieve waarde-evaluatie als methode behulpzaam zijn, aangezien de laatste tijd steeds meer 
(wetenschappelijk) onderzoek zich richt op de toepassing daarvan in de energietransitie. 

Ook hierbij geldt dat de provincie één van de samenwerkende partijen is, en niet voornemens is eenzijdige 
initiatieven op het gebied van participatie te ontplooien. De provincie zal in de samenwerking met de 
partners verschillende opties blijven aandragen, waaronder gamification en participatieve waarde-evaluatie. 

6. Welke rol zou de provincie Utrecht concreet kunnen vervullen naar de regio's wat betreft participatie en ligt 
daar volgens GS ruimte voor innovatie? (Kan GS in de beantwoording reflecteren op mogelijk 
participatietrajecten door de provincie Utrecht, de regio's en de individuele gemeenten?) 

Antwoord: 
RES-regio's en gemeenten worden door ons ondersteund in het opstellen van de genoemde 
participatiestrategieën en desgevraagd ook in de concrete uitvoering van onderdelen van 
participatieprocessen. Daarbij wordt een aanpak gekozen die past bij de scope van het proces, de schaal 
en het gebied waar dat plaatsvindt. Innovatieve middelen kunnen zeker ingezet worden, wanneer deze 
bijdragen aan het bereiken van de belangrijkste doelgroepen, de toegankelijkheid voor eenieder en de 
zorgvuldigheid in de totstandkoming van het ontwerpbesluit. 

7. Is GS bereid om grootschalige online participatie-innovatie te laten verkennen door nog voor de zomer een 
open (offerte)ronde te doen in de vorm van een challenge om dit in het najaar van 2020 vorm te geven? 

Antwoord: 
Wij ondersteunen RES-regio's en gemeenten in het opstellen en desgevraagd op onderdelen uitvoeren van 
participatiestrategieën. Dat doen wij in samenwerking met de partijen in de RES-regio's. Gezamenlijk 
bepalen wij welke instrumenten en werkvormen het meest geschikt zijn. Het is niet aan ons om daarin 
eenzijdig het initiatief tot een aanbesteding te nemen. Wel zullen we binnen de drie RES'en de aandacht 
vestigen op innovatieve vormen van participatie die goed bruikbaar zijn in de regionale- en lokale 
processen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

, 
r. J.H. Oosters 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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