Motie Fractie Mevrouw van Dam, GB, PvdA, D66, CDA over Burgerparticipatie bij RES
De Raad van de gemeente Buren, in openbare vergadering bijeen op 25 januari 2022,
Gelezen:
-

de uitgangspunten notitie RES 2.0
de motie Burgerparticipatie bij vervolg RES 1.0-Culemborg van 9 december 2021

Constaterende dat:
-

De Gemeente Culemborg de motie Burgerparticipatie bij vervolg RES 1.0 graag wil delen met
alle deelnemende raden om zo het draagvlak voor de oproep richting Regio te versterken;
Burgerparticipatie ook in het voorstel bij de actualisatie uitgangspunten RES als 1 van de
argumenten wordt genoemd.

Overwegende dat:
-

de RES van grote invloed is op de leefomgeving, leefstijl en portemonnee van inwoners;
inwoners in toenemende mate mee willen denken, participeren en adviseren omdat het
klimaat voor hen actueel en urgent is, en plannen en maatregelen dichter bij mensen komen;
betrokkenheid van inwoners bij planvorming de kwaliteit van onze besluitvorming verbetert;
hieraan kan worden bijgedragen door mensen goed te informeren over wat komen gaat, maar
ook direct om hun mening en advies te vragen op ontwikkelingen en maatregelen in het kader
van de RES en de uitvoering daarvan;
we als gemeenteraad een eigenstandige verantwoordelijkheid dragen om besluiten te nemen,
maar daarin wel de ruimte hebben om ons vanuit diverse betrokkenen te laten adviseren;
de besluitvorming en wat we als gemeenteraad daarin overwegen en overnemen van
inwoners en betrokkenen transparanter kan worden als de participatie in de besluitvorming
een formele en expliciete plek heeft,

Roept het college op:
in regioverband invulling te geven aan een continue gestructureerde en representatieve vorm van
communicatie en participatie van inwoners bij de vervolgstappen van de RES in de
uitvoeringsagenda. Daarbij concreet te kijken naar:
- voorbeelden uit andere RES-regio’s die een antwoord kunnen zijn op de vraag of en op welke
wijze de betrokkenheid van en advisering door burgers op het niveau van de RES-regio
meerwaarde kan hebben voor Rivierenland;
- de wijze waarop de participatie en betrokkenheid op het niveau van concrete
uitvoeringsprojecten uit de RES vorm kan worden gegeven, onder andere door af te spreken
dat bij elk project een participatieplan volgens een kaderrichtlijn moet worden opgesteld;
- dat de participatieplannen vervolgens door de gemeenteraad worden vastgesteld;
- een regiobreed in te zetten toolbox van communicatiemiddelen die de participatie op lokaal
niveau rondom de uitvoeringsprojecten kunnen ondersteunen en versterken;
- over de mogelijke invulling van deze motie terug te koppelen richting de raad, teneinde te
komen tot een nadere uitwerking hiervan in uitvoering van de RES en alle volgende versies
van de RES.
en gaat over tot de orde van de dag
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