
in opdracht van:

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de hoofdboodschappen van de notitie ‘Actualisatie uitgangspunten RES & Contouren RES 2.0 Rivierenland’ (concept, 29 september 2021). Waar ‘we’ 

staat op de kaart bedoelen we de volgende organisaties: de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, 
Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie 

Rivierenland. De Argumentenfabriek maakte de kaart op basis van een eigen analyse van de concept-notitie en een online denksessie met de voorzitter van de Stuurgroep 
RES FruitDelta Rivierenland, de drie voorzitters van Raadsklankbordgroep en de procesmanager RES. De kaart is de eerste van een serie van twee kaarten over de notitie. 

Volksvertegenwoordigers in de regio Rivierenland kunnen de kaart gebruiken bij de oordeels- en besluitvorming over de notitie.

Regionale energiestrategie Rivierenland
Kaart 1/2: Hoofdboodschappen Notitie uitgangspunten RES

2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Inhoud strategie

Samenwerking en 
besluitvorming

Participatie en 
draagvlak

Tijd en middelen

We werken samen aan het realiseren van doelen voor duurzame elektriciteit en warmte, nu en in de toekomst

We willen langjarig samenwerken bij het maken, uitvoeren en leren van plannen voor duurzame elektriciteit en warmte in onze regio. 
We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ambitie (in de RES 1.0) om in 2030 1,2 TWh elektriciteit op te wekken via zon en wind. 
We kunnen deze ambitie tussentijds (naar beneden of boven) bijstellen bij nieuwe ontwikkelingen, zoals politiek of technologisch. 

We verbreden de reikwijdte van onze strategie en werken in lijn met landelijke afspraken en aanvullend op wat gemeenten doen

We volgen landelijke eisen en afspraken over de inhoud en status van de RES 2.0 en het proces om tot deze strategie te komen.
We verbreden de reikwijdte van de RES 2.0 zoals met doelen en afspraken over innovatie, opslag en -waar haalbaar- waterkracht.
We doordenken nadrukkelijker de samenhang tussen doelen voor duurzame elektriciteit en warmte en sturen onze strategie hierop bij.
We richten ons bij de plannen voor duurzame warmtevoorziening van gebouwen op zaken die gemeenten niet (kunnen) oppakken.

We proberen verschillende ruimtelijke belangen te verbinden en maken gebruik van bewezen én nieuwe technologie

We wegen verschillende belangen zoals voor klimaat, wonen, natuur en landschap integraal af en verbinden deze waar mogelijk.
We maken gebruik van bewezen technologie en beproeven innovatieve technieken, zoals via pilots, als dit kansrijk lijkt.

We stellen volksvertegenwoordigers in staat kaders te stellen voor plannen en de uitvoering hiervan te controleren

We stellen onze volksvertegenwoordigers in staat weloverwogen te besluiten over de RES 2.0 (en verder) en hiervoor kaders te stellen.
We organiseren een klankbordgroep van volksvertegenwoordigers die adviseert hoe raads-, Staten- en AB-leden te betrekken bij de RES.
We streven naar (brede) meerderheden in de volksvertegenwoordigingen over de strategie en gaan in gesprek als opvattingen botsen. 
We voeren de aangenomen moties en het amendement over de RES 1.0 met een regionale opdracht uit.
We zorgen voor betrouwbare, actuele en openbare informatie over de voortgang van de strategie in Rivierenland.

We continueren de huidige manier van samenwerken met ruimte voor de Stuurgroep RES om koers te houden

We zetten de huidige structuren voor samenwerking voort, zoals de Stuurgroep RES en de RES-klankbordgroep van volksvertegenwoordigers.
We laten de Stuurgroep RES ruimte om de huidige strategie (RES 1.0) aan te sturen en de nieuwe (2.0) voor te bereiden.

We vinden participatie van inwoners en belanghebbenden bij projecten belangrijk

We richten steeds participatieprocessen in bij projecten om belanghebbenden invloed te geven op (de uitvoering van) de strategie.
We houden vast aan het uitgangspunt: ‘Iedereen moet in de gelegenheid zijn geweest om op het juiste moment mee te praten.’
We hanteren als uitgangspunt bij participatie: ‘Hoe groter de impact voor burgers (of anderen), hoe intensiever we ze betrekken.’
We spreken af dat gemeenten (zo nodig samen) verantwoordelijk zijn voor het organiseren van participatieprocessen bij projecten.
We geven bij participatie vooraf duidelijkheid aan deelnemers wat hun invloed (wel en niet) is en wat we met hun inbreng gaan doen.
We maken aanvullende richtsnoeren zoals over wat we onder ‘goede participatie’ verstaan en hoe we dit meten én wegen bij besluiten.

We zorgen voor eenduidige informatie voor inwoners en andere belanghebbenden

We bewaken dat inwoners en belanghebbenden eenduidige informatie krijgen en stemmen hierom onze communicatie op elkaar af.

We volgen de landelijke planning voor de regionale energiestrategie en stemmen onze eigen mijlpalen hierop af

We stellen eind 2021 de geactualiseerde Notitie uitgangspunten RES vast in onze volksvertegenwoordigingen en besturen.
We dienen uiterlijk 1 juli 2023 een door alle volksvertegenwoordigingen vastgestelde RES 2.0 in bij het Nationaal Programma RES.
We streven om per 1 januari 2025 de benodigde vergunningen voor zon- en windprojecten te verlenen om de doelen voor 2030 te halen.

We voeren de energiestrategie uit met geld en menskracht van het Rijk, de provincie en gemeenten

We benutten het geld dat het kabinet in 2022 en (naar verwachting ook) 2023 geeft voor het maken en uitvoeren van de RES.
We organiseren in 2022 en 2023 procesondersteuning via de Regio Rivierenland.
We benutten in 2022 en 2023 het Versnellingsteam wind/zon en het Expertisecentrum Warmte van de Provincie Gelderland.

Wat zijn 
hoofdboodschappen 
van de notitie over 

uitgangspunten voor  
de regionale 

energiestrategie (RES) 
van Rivierenland?



in opdracht van:

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft relevante politieke vragen die volksvertegenwoordigers van gemeenten, de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland zich kunnen stellen bij de  
notitie ‘Actualisatie uitgangspunten RES & Contouren RES 2.0 Rivierenland’ van 29 september 2021. De vragen op de kaart zijn niet uitputtend. Waar ‘we’ staat op de kaart 

bedoelen we de volksvertegenwoordigers van de volgende overheden: raadsleden van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West 
Maas en Waal en Zaltbommel, Statenleden van de provincie Gelderland en AB-leden van Waterschap Rivierenland. De Argumentenfabriek maakte de kaart op basis van een 
eigen analyse van de notitie en een online denksessie met de voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland, de drie voorzitters van Raadsklankbordgroep en de 

procesmanager RES. Deze kaart is de laatste van een serie van twee kaarten over de notitie. Volksvertegenwoordigers in de regio Rivierenland kunnen de kaart gebruiken bij  
de oordeels- en besluitvorming over de notitie.

Regionale energiestrategie Rivierenland
Kaart 2/2: Politieke vragen

2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Inhoud strategie

Samenwerking en 
besluitvorming

Tijd en middelen

Participatie en 
draagvlak

Hoe gaan we in Rivierenland om met ambitieuzere (inter)nationale doelen voor CO2-uitstoot in 2030, zoals het 55 procentsdoel van de EU?
Op welke duurzaamheidsthema’s willen we (meer) regionaal samenwerken en wat betekent dit voor de (kaders voor de) RES 2.0?
Welke kaders willen we stellen voor het toepassen van innovaties op het gebied van duurzame elektriciteit en warmte in Rivierenland? 
Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven (en gemeenten) bij het halen van doelen voor zon op grote daken?
Hoe verdelen we de lusten en lasten van onze strategie over de regio? Hoe ver reikt onze regionale solidariteit? 

Hoe beoordelen we de huidige samenwerking van overheden en andere partijen bij onze energiestrategie en wat willen we hierbij anders?
Hoe oordelen we over hoe onze bestuurders (willen) omgaan met de moties en het amendement die zijn aangenomen bij het besluiten 
over de RES 1.0?
Hoe willen we als volksvertegenwoordigers de komende jaren regionaal aan beeld-, oordeels- en besluitvorming over de RES doen? 
Wat moet anders dan nu?
Hoe laten we ons als volksvertegenwoordigers informeren over de (voortgang van de) RES (zodat we ons bestuurders kunnen controleren)?
Hoe kijken we terug op het proces om moties en amendementen regionaal af te stemmen en hoe kan dit beter?

Wanneer is sprake van ‘voldoende’ participatie van belanghebbenden? Wat zijn relevante indicatoren om dit te meten en hoe hoog 
leggen we de lat? 
Wat verstaan we onder ‘draagvlak’, wanneer is dit ‘voldoende’ en hoe meten we dit?
Wat is onze rol als raadslid, Statenlid of AB-lid bij het stellen van kaders voor participatie en het peilen van draagvlak?
Wie informeert inwoners en andere belanghebbenden over de RES en wat is hierbij de rol van volksvertegenwoordigers?

Welke kaders gelden voor het besteden van het rijksgeld voor 2022 en 2023 en welke aanvullende kaders willen we stellen?

Wat zijn relevante 
politieke vragen bij de 

notitie over uitgangspunten 
voor de regionale 

energiestrategie (RES)  
van Rivierenland?


