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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

betreffende participatie RES Amersfoort (en U16 en Food 
Valley) 

Geachte heer Berlijn, 

Toelichting: 
Ter toelichting op uw vraag heeft u het volgende gesteld: 

"Inmiddels hebben we uit alle drie de regio's in de provincie Utrecht het voorlopige concept bod met 
betrekking tot de RES gezien. De deadline voor het indienen van de definitieve conceptversie is vanwege 
de coronacrisis naar 1 oktober verschoven. Toch baart de mate, of beter het gebrek daaraan, van 
burgerparticipatie ons grote zorgen. Zo staat er in het voorlopige concept bod van RES Amersfoort het 
volgende: "Sinds 1 april is er op het online platform www.resregioamersfoort.nl een reactieformulier 
beschikbaar waar iedereen die dit graag wil, een reactie kan insturen over de Regionale Energie Strategie. 
Het online reactieformulier blijft tot en met 30 april beschikbaar." Dat is naar ons idee niet echt een lichtend 
voorbeeld van burgerparticipatie. Daarom de volgende vragen:" 

1. Op welke wijze zijn inwoners meegenomen bij het tot stand komen van de voorlopige concept 
biedingen van de drie RES-regio's in de provincie Utrecht? Graag zo uitgebreid mogelijk toelichten. 

Antwoord: 
Zoals ook in het Statenvoorstel over de concept-RES'en is aangegeven zijn er twee vormen van 
participatie, gericht op verschillende doelgroepen: stakeholderorganisaties en inwoners. In de fase om 
te komen tot het concept bod hebben de regio's zich met name gericht op stakeholderorganisaties. 
Inwoners worden in de fase naar de RES 1.0 betrokken. De wijze waarop moet per regio en gemeente 
worden uitgewerkt in een participatiestrategie. De betreffende gemeenten in de RES-regio's zijn 
primair verantwoordelijk voor de inwonerparticipatie, gefaciliteerd door de RES-regio. Wij zullen de 
RES regio's en gemeenten daarbij met raad en daad ondersteunen. 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 
College van Gedeputeerde Staten 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 

17766 



PROVINCIE:: UTRECHT 

2. Op welke wijze worden de inwoners van de provincie Utrecht meegenomen in het traject van het tot 
stand komen van het definitieve concept bod van de verschillende RES-regio's tot 1 oktober? Graag zo 
uitgebreid mogelijk toelichten. 

Antwoord: 
De conceptbesluiten over de ontwerp- en concept-RES'en zijn door alle colleges vastgesteld. De 
inwoners van de Regio Amersfoort hadden van 1 tot en met 30 april de mogelijkheid om via het online 
platform, www.resregioamersfoort.nl, in te spreken op de Concept Regionale Energie Strategie. In de 
overige regio's kan inspraak door inwoners plaatsvinden in het besluitvormingsproces door uw Staten 
en raden. Gemeenten bepalen zelf hoe zij de inwoners in deze fase betrekken; inwoners zijn in de 
gelegenheid (geweest) om in de commissie- en Statenvergadering in te spreken, wanneer zij bij de 
provincie een verzoek daartoe respectievelijk hadden of hebben ingediend. 

3. Bent u van mening dat de participatieladder (zie bijgevoegde afbeelding) waarover we al veel te horen 
hebben gekregen in PS en waar we onlangs nog een informatiesessie over gehad hebben, ook 
daadwerkelijk van waarde is geweest of kan zijn bij het tot stand komen van de (voorlopige) concept 
biedingen van de drie RES-regio's in de provincie Utrecht? Zo ja, kunt u dan uitleggen waarom u dat 
vindt? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u dat vindt? 

Antwoord: 
De participatieladder brengt structuur aan in het participatieproces en helpt daarmee in het maken van 
keuzes wanneer wie op welke wijze betrokken wordt. De participatieladder is geen stappenplan, maar 
is bedoeld als hulpmiddel om per doelgroep te bepalen hoe zij kunnen participeren. De 
participatieladder is expliciet toegepast in Food Valley. Stakeholders zijn in deze regio in de 
voorbereiding van de concept-RES op het niveau van trede 5 betrokken, waarin (tussen)producten zijn 
voorgelegd aan een vast panel van stakeholders. De participatieladder zal vooral een rol spelen in het 
vormgeven van de participatie richting RES 1.0. 

4. Vindt u het voorbeeld dat hierboven aangehaald is een goede wijze om burgers bij de RES te 
betrekken? Zo ja, waarom dan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Zoals aangegeven zullen inwoners in de fase naar RES 1.0 worden betrokken. Vooruitlopend daarop 
heeft in de regio Amersfoort in april digitale inspraak op de concept-RES plaatsgevonden. Digitale 
inspraak is een van de manieren om inwoners te betrekken. Voor de inwonersparticipatie heeft de 
regio Amersfoort de 'Taskforce participatie' ingesteld die gemeenten bij de inwonersparticipatie in de 
fase naar de RES 1.0 gaat ondersteunen. 

PROVINCIE-UTRECHT. NL 2 17766 



PROVINCIE:: UTRECHT 

5. Kunt u aangeven, naar uw idee, op welke trede van de participatieladder wij ons nu bevinden met het 
tot stand komen van de verschillende concept biedingen RES? Graag zo uitgebreid mogelijk 
toelichten. 

Participatieladder 

■

- - 

Burgerinitiatieven 

lnwoners initieren zetf 

initia tiev en , overtleid 

facil itee rt, stimulee rt, 

en nodigt uit 

Inwoners, bedrijven en 
(mede)overheden 
formuleren besluiten 
Via: co-crestie, bijeenkomsten, 
burgerpanels, adviescommissies en 
meer_ Provincie Utrecht neemt de 
beslUrten over als uitgangspunten 
voor het beslissingsproces 

Inwoners, bedrijven en (mede}overheden 
beoordelen feiten, visies, doelen, oplossingen en 
keuzes Via: regiobyeenkomsten, burge,panels, 
adViescommissies en meer Provincie Ubecht neemt de 
beoordelingsresuttaten mee in haar beslurtvorming 

■ Inwoners, bedrijven en {mede}overheden formuleren problemen, 
geven hun pro's en contra's en geven advies Vla: regiobijeenkomsten, 
burge,panets, adViescommissies, landschapscafés, digftale platforms en 
meer Provincie Utredlt neemt alle pro's en contra's mee in de 
beslurtvorming. De adViezen Zijn riclltinggevend, niet bindend 

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden mogen hun mening geven 
Via: bijeenkomsten, intetViews, enquêtes, swipocratie en meer 
ProVincie Utrecllt hoort inwoners, bedrijven en (mede)Overheden. 
Deze consuttaties Zijn niet bindend 

Inwoners, bedrijven en (mede)overheden hebben toegang tot de basisinformatie en kunnen een correct beeld 
vormen 
Via: persberichten, Twitter, website, bijeenkomsten en meer 
Provincie Utrecht infonneert inwoners. bedrijven en (medejovernecen over haar plannen 

Antwoord: 
Er is geen algemene uitspraak te doen op welke trede van de participatieladder wij ons op dit moment 
bevinden. Participatie heeft plaatsgehad op trede 1 (regionale websites, ook raadpleegbaar voor 
inwoners), 2 (stakeholderbijeenkomsten) 3 (digitale inspraak toegankelijk voor inwoners en 
stakeholders) en 5 (besluitvorming samen met regionale stakeholders). Daarnaast is het zoals gezegd 
van de belang te beseffen dat de participatieladder geen volgordelijkheid impliceert, maar helpt het 
bepalen van een benaderingswijze per geïdentificeerde doelgroep. 
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6. Kunt aangeven of u tevreden bent met de positie op de participatieladder zoals aangegeven in het 
antwoord op vraag 5? Graag zo uitgebreid mogelijk toelichten. 

Antwoord: 
Wij kunnen geen generieke uitspraak over de toepassing van de participatieladder in de provincie 
Utrecht doen. Voor de huidige fase van de concept-RES'en zijn wij tevreden met de participatie die in 
de verschillende regio's heeft plaatsgehad, met dien verstande dat de participatietrajecten in de fase 
naar de RES 1.0 nog verder moeten worden vormgegeven en ingevuld en dus nog lang niet zijn 
afgerond. De participatieladder is daarbij een goed hulpmiddel. Als provincie ontwikkelen wij daarbij 
verschillende hulpmiddelen voor gemeenten, zoals een blauwdruk aanpak participatie, en organiseren 
(digitale) bijeenkomsten gericht op participatie. Tevens nemen wij in de RES Amersfoort deel aan de 
genoemde Taskforce Participatie om gemeenten te ondersteunen met het opstellen van een 
participatiebenadering, waarin ook doelgroepen gedefinieerd worden conform de participatieladder. 
Hierbij merken wij op dat diverse gemeenten recent lokale kaders voor duurzame energieopwekking 
voor zon en wind hebben opgesteld of hier mee van start zijn of zullen gegaan. Ook hierbij zijn of 
worden inwoners betrokken of kregen/ krijgen zij de ruimte om mee te denken of te reageren. Ook ten 
aanzien van concrete initiatieven zijn of worden inwoners betrokken. Gemeenten maken ten aanzien 
van de RES een afweging of de inwonersparticipatie samen op kan lopen met andere 
participatietrajecten op het gebied van de opwek van zon- en windenergie binnen hun grondgebied, 
zodat overlap wordt voorkomen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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