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Even voorstellen
Huri Sahin
• Regio accounthouder Zuid-Holland en Zeeland
• Thema expert participatie/representatieve
democratie
• Raadslid Raad voor het Openbaar Bestuur
• Ervaring als gemeenteraadslid, statenlid en kort
wethouder
• Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
• Ondersteuning
• Duidelijkheid geven
• Monitoren
Opdrachtgevers: VNG, IPO, UvW, Rijk
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RES en de rol van de
volksvertegenwoordiging
Tijdlijn regionale energiestrategieën verruimd vanwege Corona
• 1 juli 2021: opleveren RES 1.0 vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen (afspraak Klimaatakkoord)
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Positie volksvertegenwoordigers bij de RES
Klimaatakkoord:
De RES 1.0 wordt vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen
van de Waterschappen > de hoogste bestuursorganen van de decentrale overheden
(representatieve democratie)
RES afwegingskader: Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak (naast Kwantiteit, Ruimtegebruik en
Systeemefficiëntie)
Waarom is de positie van volksvertegenwoordiging van groot belang?
• Democratisch mandaat
• Vertolken stem van inwoners
• Hoogste bestuursorgaan: kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger
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Hoe versterk je je rol als
volksvertegenwoordiger?
1. Rol versterken door kennis te vergroten en grip te houden op de informatievoorziening
Behoefte aan kennis over
technieken en ruimtelijke
impact

Behoefte aan regelmatige Behoefte aan kennis over
updates over de
vergroting betrokkenheid
voortgang RES
bij besluitvorming

Expertbijeenkomsten
voor
volksvertegenwoordigers

Nieuwsbrief/magazine
over RES ontwikkelingen
binnen eigen regio

Voorbeeld: Tholen (raadswerkgroep
Energie Balans), Altena
(klimaattafels), webinars met
experts door RES Alblasserwaard

Energie excursies

Voorbeelden: NMU organiseerde in
november een excursie naar een
energiehuis, windpark en
zonnepark, RES Noord-Holland
organiseerde een virtuele bustour

Drenthe: informatiebrief

Informatieavonden/inloopspreekuren

▪ Statenwerkgroep RES
provincie Zuid-Holland
▪ Regionale werkgroep
RSAB-West Overijssel
▪ Innovatietraject RES
Twente
Regionale bijeenkomsten
volksvertegenwoordigers
Rapporteurs RES
waterschap Hollandse Delta
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Hoe versterk je je rol als
volksvertegenwoordiger?
2. Rol versterken door kaders te stellen aan het participatieproces
- Bereik, mate van invloed van burgers, transparantie
Digitale leeromgeving met ingang voor volksvertegenwoordiger
3. Rol versterken door regionale afspraken te maken over besluitvorming > voorbeeld
regionale raadsbijeenkomsten, ‘motiemarkt’ RES Midden-Holland georganiseerd door griffiers,
Initiatiefgroep RES Twente
4. Rol versterken door de verankering van de RES 1.0 in de instrumenten van de
Omgevingswet/ruimtelijk instrumentarium
- Betrekken van volksvertegenwoordigers met portefeuille ruimtelijke ordening
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Tips voor informatie en inspiratie

Webpagina NP RES voor
volksvertegenwoordigers
Digitale Leeromgeving voor
participatie bij duurzaam
opwekken
www.energieparticipatie.nl
Democratie in Actie
www.lokale-democratie.nl

Vragen/opmerkingen:
h.sahin@npres.nl
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