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Motie: “een extra aanbod voor procesondersteunende tools” 
 
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 april 2021 
 
De Staten, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat 

• In de commissievergadering van 14 april de gedeputeerde toezeggingen deed proces 
ondersteunende tools in het kader van de RES West Overijssel en RES Twente aan te reiken 
aan gemeenten die daar behoefte aan hebben; 

• De RES Twente samen met de RES West Overijssel en de provincie Overijssel routekaarten 
voor participatie hebben ontwikkeld; 

• Een landelijke onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman 
Alex Brenninkmeijer, met onder andere Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur 
(Provincie Overijssel), onderzoek deed naar de betrokkenheid van inwoners bij het 
klimaatbeleid en hier een adviesrapport over schreef; 

• De ‘Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid’ op 15 maart 2021 de 
eindrapportage aan demissionair minister Van ’t Wout aangeboden heeft; 

• In de eindrapportage gesteld wordt dat er veel inwoners meer directe invloed wensen op 
belangrijke besluiten van de overheid; 

• De commissie stelt dat het inwonersforum (burgerforum genoemd in de eindrapportage van 
de adviescommissie) de potentie heeft om inwoners beter te betrekken bij het vormgeven en 
uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland, en zo een waardevolle bijdrage aan onze 
democratie kan zijn; 

• Participatie, draagvlak en maatschappelijke acceptatie van belang zijn bij het invulling geven 
van beleidsvoornemens. 

 
Overwegende dat 

• De provincie bereidheid toont gemeenten, op geleide van wensen en behoeften, te 
ondersteunen door middel van het aanreiken van participatietools; 

• De motivatie om instrumenten waaronder een inwonersforum in te zetten niet enkel gericht 
moet zijn om participatie mogelijk te maken en mede draagvlak te creëren, maar ook om met 
inwoners tot beter beleid te komen door de kennis en ideeën van inwoners mee te nemen; 

• Bij veel gemeenten niet de kennis, menskracht en middelen aanwezig zijn om bijvoorbeeld 
een inwonersforum of andere tools succesvol te organiseren; 

• De Provincie Overijssel, met o.a. Studio Vers Bestuur, de kennis en middelen heeft 
gemeenten succesvol te ondersteunen. 

 
Verzoekt GS 

• Gemeenten op geleide van de behoeften te ondersteunen door tools en menskracht 
beschikbaar te stellen, zodat kennis van inwoners maximaal wordt benut bij de verdere 
invulling van de regionale energie opgaven zoals verwoord in de concept RES 1.0; 

• Daarbij het model van inwonersforums, in lijn met het adviesrapport, uit te werken en 
beschikbaar te stellen aan gemeenten; 

• Waar nodig in de definitieve RES 1.0 documenten, daartoe aanvullende afspraken over op te 
nemen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Wybren Bakker, D66  Wim Duitman, CDA 


