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Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Aandacht voor draagvlak richting RES 2.0

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 9 juni 2021, behandelend de Regionale Energiestrategieën (RES) 
1.0 regio’s Fruitdelta Rivierenland, Noord Veluwe, Foodvalley en Arnhem Nijmegen

Constaterende dat:

Er vandaag wordt besloten door PS over de RES’sen 1.0 van Fruitdelta Rivierenland, Noord Veluwe, Foodvalley en 

Arnhem Nijmegen.

Er wel aandacht is voor draagvlak, participatie en acceptatie in de RES’sen maar dat er nog regelmatig ongenoegen 

heerst onder inwoners in zoekgebieden of rondom energieopwek-locaties.

De richtlijn van 50% lokaal eigenaarschap uit het Klimaatakkoord nog lang niet overal gehaald wordt.

OvenA/egende dat:

Draagvlak of op zijn minst acceptatie bereikt kan worden met zowel financiële instrumenten als een goede 

communicatiestrategie.

Voor een succesvolle energietransitie het van belang is dat duurzame energieopwek zoveel mogelijk gedragen wordt 

door inwoners.

Dat alleen te bereiken is als omwonenden tijdig, actief en financieel betrokken worden.

Daarbij ook mensen die minder te besteden hebben of de gang naar de loketten minder makkelijk kunnen vinden de 

kans moeten krijgen om mee te profiteren.

Er in eerdere vergaderingen door meerdere partijen oproepen gedaan zijn om gemeenten te helpen bij het actiever 

betrekken van inwoners.

PS uitziet naar de toezegging van GS d.d. 11 november 2020 m.b.t. onderzoek en stimuleren financiële participatie in 

Gelderland.

Er mogelijk een rol is weggelegd voor het Gelders Burgerpanel, zoals omschreven in de door de PS op 3 maart jl. 

aangenomen motie "Inzetten Gelders burgerpanel bij herljking(en) Gelders kllmaatplan 2021-2030", om meer 

draagvlak te bewerkstelligen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

De komende jaren, samen met de RES-parfners, actief in te zetten op het vergroten van draagvlak naar de RES’sen 

2.0 in 2023.

De gemeenten hierin bij te staan, te adviseren en te faciliteren waar dat kan.

Een voorstel te doen hoe, in de periode naar de RES 2.0, meer draagvlak en acceptatie onder Gelderse inwoners kan 

worden bereikt.

Dit voorstel voor het einde van 2021 aan PS voor te leggen.
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