Motie: Participatie is dat een beetje betaalbaar?
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, besprekende het
Financieel meerjarenbeleid 2022-2025 en de Voorjaarsbrief 2021
Constaterende dat;






de gemeente Groningen een bod heeft gedaan voor wind- en zonenergie ten behoeve van de
regionale Groninger RES;
er door het college op bladzijde 6 in de Voorjaarsbrief 2021 spreekt over de energietransitie
als motor voor dorps- en wijkvernieuwing;
het draagvlak onder de bewoners, organisaties en bedrijven van groot belang is voor het
welslagen van plannen voor de komst van wind- en zonenergie, alsmede voor plannen
rondom de energietransitie;
dat er veel gesproken wordt over participatie en inspraak, maar dat onduidelijk is wat de
kosten hiervoor zijn.

Overwegende dat;







dat de gemeente vanwege het halen van beleidsdoelen en het verlenen van vergunningen
een grote rol heeft in de energietransitie en de komst van windmolens en zonneparken;
de gemeente een rol heeft bij het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten;
dat de gemeente een partij is in juridische procedures, de na het verlenen van vergunningen
gevoerd kunnen worden;
dat het voor de raad lastig is vast te stellen hoeveel kosten en inzet van mensen er nodig is
voor een gedegen participatietraject en wat de kosten en inzet zijn van een juridische
procedure;
dat een beter inzicht in de onder het vorige punt genoemde kosten ervoor zorgen dat
duidelijker is wat de bijdrage en inzet van de gemeente in een participatietraject zal zijn.

Verzoekt het college;







inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van een participatietraject (bijvoorbeeld door insteek
te kiezen voor een onderverdeling in een klein, een middelgroot en een zwaar
participatietraject);
inzichtelijk te maken wat de gemiddelde kosten voor een juridische procedure zijn;
deze inzichten met een voorstel en kengetallen voor te leggen aan de Raad, zodat de raad
deze gegevens na afstemming ingezet kunnen worden ten behoeve van een
participatietraject;
uiterlijk dit kalenderjaar deze inzichten voor te leggen aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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