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1. Het rapport stelt dat op dit moment de participatie van individuele burgers in het
vervolgtraject onvoldoende is gewaarborgd. Onderschrijft GS deze constatering?

Nee dit onderschrijft GS niet.
Het gremium Zeeuws Energieakkoord (ZEA) heeft in Zeeland de
handschoen opgepakt om de Regionale Energiestrategie (RES) te
ontwikkelen. Dit gremium bestaat uit de Provincie Zeeland, de 13
Zeeuwse gemeenten (vertegenwoordigd middels de Vereniging Zeeuwse
Gemeenten (VZG)), het Waterschap Scheldestromen, netwerkbedrijf
Enduris en Impuls. Zodoende dragen deze partijen de gezamenlijke
verantwoordelijkheid, voor in dit geval, het betrekken van burgers bij de
ontwikkeling en uitvoering van de RES. In dit gremia en in deze context
heeft de Provincie Zeeland een faciliterende rol naar/ binnen het ZEA.
Voor de Provincie Zeeland geldt additioneel de wettelijke verplichting om
burgers te laten participeren in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie
(welke van invloed is op de RES). Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd.
Participatie is voor het ZEA en ook voor de Provincie Zeeland van groot
belang. Het is immers een belangrijk middel om bewustwording, urgentie
en draagvlak voor klimaatverandering, hoe CO2-uitstoot te verminderen
en hoe de energietransitie te realiseren, te vergroten.
In de totstandkoming van de RES 1.0 heeft participatie een grote rol
gespeeld. Burgers zijn op vele manieren vertegenwoordigd (middels alle
13 gemeenteraden en de Zeeuwse Participatiecoaltitie (bestaande uit de
ZMf en Zeewind) en individueel uitgenodigd (middels meerdere openbare
inspraaksessies om mee te praten over tafels gebouwde omgeving,
elektriciteit en mobiliteit. Dit is onderdeel geweest van de zogenoemde
Energiedialoog in 2019.
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Momenteel bevindt de RES 1.0 zich in de uitvoerende fase
(Uitvoeringsplan RES 1.0) en zal in 2022 het traject van de
doorontwikkeling naar de RES 2.0 plaatsvinden. In beide trajecten speelt
participatie een essentiële rol en zijn de volgende sporen in 2021 al
ingezet:
- Elke Zeeuwse gemeente is bezig met het ontwikkelen van hun
eigen participatiebeleid m.b.t. de uitvoering van de RES 1.0.
Immers, burgerparticipatie ligt wettelijk gezien voor het overgrote
gedeelte op de schouders van de gemeenten. Welke middelen
(zoals bijvoorbeeld een burgerfora) de voorkeur genieten om in te
zetten is aan de gemeenten zelf. Ook in de ontwikkeling van de
RES 2.0 zal dit een belangrijk thema zijn.
- M.b.t. de ontwikkeling van de Transitie Visie Warmte, heeft in
2021 vanuit 12 Zeeuwse gemeenten een intensief
participatietraject (Energieke Gemeenten) plaatsgevonden.
Onderdeel hiervan zijn (online) inspraakavonden geweest voor
burgers.
- Het Nationaal Programma RES (NPRES) heeft in 2021 een
handreiking gedaan m.b.t. participatieadviezen. Deze zullen door
zowel het ZEA als door de gemeenten vertaald worden naar de
Zeeuwse context.
- Het ZEA heeft zichzelf tot taak gesteld om een participatievisie op
te stellen, om een ‘Zeeuwse rode participatie-draad” te definiëren.
Hiervoor wordt nu een werkgroep opgesteld. Belangrijke input
hiervoor zijn de gemeentelijke beleidsnota’s. Tevens heeft het
ZEA zich gecommitteerd om jaarlijks een participatieevent te
organiseren.
- Er is actief ingezet op jongerenparticipatie: ontwikkeling
KinderRES (in samenwerking met kinderen), inzet hiervan
middels gastlessen op zowel Zeeuwse basisscholen als
middelbare scholen.
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De Zeeuwse Participatiecoaltie blijft nauw betrokken en neemt
hun verantwoording door eigen participatieinitiatieven te
organiseren.

2. Er worden hiervoor 2 suggesties gedaan: het instellen van burgerfora en het een plaats
geven van burgers aan sectortafels. Wij zijn met name geïnteresseerd in het idee van
burgerfora. Dit idee wordt momenteel al op diverse plekken toegepast en de resultaten zijn
positief (zie https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-trend-man-in-de-straat-gaat-meebesturenburgerfora-kunnen-polarisatie-verminderen~aa196c4b/). Is GS van plan het idee voor
burgerfora over te nemen? Graag een toelichting.

Zie antwoord 1 m.b.t. de mogelijkheden tot het instellen van burgerfora
(bullet 1).

3. Het rapport doet de aanbeveling om de 50% eigendomseis niet als een streven maar als
een minimum te formuleren. Is GS van plan deze suggesties over te nemen? Graag een
toelichting.

Zie antwoord 1 m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden. In de vastgestelde
RES 1.0 is beschreven dat dit een streven is.

4. Het rapport adviseert de provincie om proactief en expliciet na te gaan welke lokale en
regionale burgerorganisaties een rol moeten hebben in het vervolgtraject en er voor te
zorgen dat zij actief worden uitgenodigd om mee te doen. Is GS van plan deze aanbeveling
op te volgen? Graag een toelichting. In de toelichting graag voorbeelden van voor
uitnodiging in aanmerking komende organisaties

Zie antwoord 1.

5. Is GS van plan te gaan kijken naar de mogelijkheid tot het opzetten van ‘hernieuwbare
energiegemeenschappen’, zoals in het rapport wordt gesuggereerd? Graag een toelichting.

Momenteel vervult Zeeuwind de rol om in samenspraak met burgers,
bedrijven en lokale overheden duurzame energie op te wekken waarbij
het streven is toe te werken naar max. 50% lokaal eigendom. Tot nu toe
vervult onder andere Zeeuwind deze rol naar behoren en is er geen
aanleiding om hier verandering in te brengen. Tevens staat het burgers
vrij om coöperaties, verenigingen en stichtingen op te zetten met het doel
een onderdeel te vormen van “hernieuwbare energiegemeenschapppen”.
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De Quickscan geeft aan dat met name de mogelijkheid tot burgerparticipatie flink te kort is
geschoten (in ieder geval voor aanzienlijke verbeteringen vatbaar was) bij de procedure om
te komen tot de RES 1.0 in Zeeland. Deze geeft aanbevelingen de burgerparticipatie in de
toekomst te verbeteren middels burgerfora (een manier waarmee in andere regio’s ervaring
is opgedaan en tot positieve resultaten en reacties heeft geleid en wat ook wordt
geadviseerd door de commissie Brenninkmeijer ).
Vraag: Is GS bereid de aanbevelingen in de quickscan over te nemen alsmede te
onderzoeken of burgerfora ook in andere participatie trajecten een rol kunnen spelen .

Zie antwoord 1 (vraag PvdA en D66) m.b.t. wat er gedaan is m.b.t. het
betrekken van burgers in de totstandkoming van de RES 1.0 en de
mogelijkheden tot het instellen van burgerfora bij de ontwikkeling van de
RES 2.0.

