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Aan:

- de Drentse Gemeenteraden en

- de Algemeen Besturen van de Waterschappen in de provincie Drenthe

Afschrift aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe

- De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentse gemeenten

Assen, 24 april2020
Ondenverp: Onderzoeksrapporten Draagvlak en participatie in de energietransitie

Geachte heer, mevrouw,

De Commissie van Onderzoek van het Drents Parlement heeft zich gebogen over de rolinvulling en
positionering van de volksvertegenwoordiging in het proces rondom de ontwikkeling van de Drentse
regionale energiestrategie (RES Drenthe).

Voor uw informatie: Het Drents Parlement beschikt over eigen onderzoekers bij de griffie, aangestuurd
door de Commissie van Onderzoek, die de Staten ondersteunen in hun strategische rol als
vol ksvertegenwoord i gers.

De Commissie van Onderzoek heeft in het najaar van 2019 een verkennend onderzoek uit laten voeren
naar de positionering van Provinciale Staten in het ontwikkelproces van de Regionale Energie Strategie
Drenthe. Meer in het bijzonder wil de commissie vanuit haar eigen bestuurlijke rol, inzicht hebben in de
wijze waarop het Drents Parlement zou kunnen bijdragen aan het zoeken naar draagvlak voor de

energietransitie in onze provincie.

Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Lexnova uit Groningen, bestaat uit twee onderdelen:
1. een inwonerspeiling, om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van de Drenten over de wijze

waarop zij betrokken willen worden bij de energie- en klimaattransitie; (hoofdrapport: peiling onder
Drentse inwoners)

2. een aanvullend onderzoek naar praktijkvoorbeelden over mogelijkheden voor de rolinvulling van
Provinciale Staten bijde energietransitie en participatie. (deelrapport: lnzicht in mogelijkheden)

Bij deze brief biedt de commissie u beide rapporten ter kennisgeving aan, in de hoop dat u er inspiratie
uit kunt halen voor uw rolinvulling in dit voor onze samenleving zo belangrijk onderwerp.

Het Drents Parlement zal de resultaten van het onderzoek later dit jaar in samenhang met de concept-
RES bepreken.

Voor meer informatie over de inhoud van de rapporten, kunt u contact opnemen met de heer
Henk Nijmeijer, voorzitter van de Commissie van Onderzoek, tel. 06 86626138 of mevrouw
lngrid Wijngaarde statenonderzoeker bij de griffie van de provincie Drenthe, tel. 0592 365215.

Hoogachtend,
Namens de Commissie van Onderzoek,
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H.R. Nijmeijer




