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Onderwerp
Actualisatie Notitie Uitgangspunten Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland.
Beslispunten
1. In de aanloop naar de besluitvorming over de RES 2.0 in 2023 de procesmatige
uitgangspunten over samenwerking, participatie en besluitvorming (hoofdstuk 3 en 4 van de
Notitie Uitgangspunten RES Fruitdelta Rivierenland) vast te stellen.
Inleiding
De Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland is een langjarig regionaal
samenwerkingsproces.
Op 1 juli 2021 werd de RES 1.0 FruitDelta Rivierenland ingediend bij het Nationaal Programma RES. Dit
document is in het regionale samenwerkingsproces voorbereid en vastgesteld door de
gemeenteraden, PS van Gelderland en het AB van Waterschap Rivierenland.
In de RES FruitDelta 1.0 legden we vast dat in Rivierenland in 2030 1,2 (TeraWattuur) TWh duurzame
energie uit wind en zon wordt opgewekt. Dit was onze regionale bijdrage aan de afspraken uit het
Klimaatakkoord.
In 2023 moet er een RES 2.0 worden opgeleverd. Deze staat in het teken van voortgang van de
uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0:
• Halen we de ambitie?
• Moeten we nieuwe afspraken maken?
• Zijn er nieuwe duurzame technieken die een rol gaan spelen?
De scope van deze nieuwe RES wordt breder dan die van de 1.0. Zo krijgen opslag, innovatie en de
verbinding met andere thema’s zoals mobiliteit, woningbouw en biodiversiteit nadrukkelijker een plek.
Daarnaast zijn bij de vaststelling van de RES 1.0 moties en een amendement aangenomen die
betrokken worden bij proces en uitvoering richting RES 2.0.
Dit vraagt op onderdelen om een actualisatie van de uitgangspunten voor de RES die op 17 december
2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De inhoudelijke uitgangspunten RES 2.0 zijn dus een
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herhaling van de uitgangspunten die bij de RES 1.0 al zijn vastgesteld, aangevuld met de aangenomen
moties bij de vaststelling van RES 1.0. Deze aanvullingen hebben betrekking op opslag, zon op dak en
innovatie, samen met landelijke uitgangspunten uit de handreiking RES 2.0 die op 1 november 2021
door NPRES is gepubliceerd. Deze handreiking RES 2.0 dient om een gezamenlijke aanpak door en
onderlinge vergelijkbaarheid van de 30 RES regio’s te bevorderen.
Op hoofdlijnen luiden deze inhoudelijke uitgangspunten als volgt:
• We werken samen aan het realiseren van doelen voor duurzame elektriciteit en warmte, nu en
in de toekomst.
• We verbreden de reikwijdte van onze strategie en werken in lijn met landelijke afspraken en
aanvullend op wat gemeenten doen.
• We proberen verschillende ruimtelijke belangen te verbinden en maken gebruik van bewezen
én nieuwe technologie.
Deze actualisatie is opgenomen in voorliggende ‘Actualisatie notitie uitgangspunten RES’ en vormt de
basis voor het proces richting RES 2.0 en verder.
Een concept van deze notitie is op 6 oktober jl. aan u voorgelegd tijdens een regionale opiniërende
raadsbijeenkomst. Daarbij was er gelegenheid om input mee te geven voor de notitie die nu voorligt. U
kunt de opname van deze bijeenkomst bekijken en beluisteren op de website www.resrivierenland.nl.
Samenvatting
n.v.t.
Besluitgeschiedenis
• 17 december 2019: Notitie Uitgangspunten RES Rivierenland vastgesteld door de
gemeenteraad.
• 26 mei 2020: Concept RES bod FruitDelta Rivierenland vastgesteld door de gemeenteraad.
• 26 mei 2021: RES 1.0 FruitDelta Rivierenland met een definitief bod van 1,2 TWh, vastgesteld
door de gemeenteraad.
Beoogd effect
Procesmatige uitgangspunten te geven aan de gemeenteraad met betrekking tot samenwerking,
participatie en besluitvorming als basis voor een zorgvuldig RES-proces richting RES 2.0 en verder.
Argumenten
1.1 Hiermee wordt de positionering van de gemeenteraad in dit proces helder.
Gedurende het proces naar de RES 1.0 is regelmatig aandacht gevraagd voor de positionering van
raadsleden bij de RES. Dit betekent het tijdig in staat stellen om een weloverwogen besluit te kunnen
nemen over de RES en inzicht bieden in het besluitvormingsproces. Ook zijn bij het vaststellen van de
RES 1.0 moties aangenomen over samenwerking, positionering raden en communicatie/participatie.
Deze uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 (samenwerking) en 4 (besluitvorming). Op
hoofdlijnen luiden deze uitgangspunten als volgt:
• We stellen volksvertegenwoordigers in staat kaders te stellen voor plannen en de uitvoering
hiervan te controleren.
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•
•
•
•
•

We continueren de huidige manier van samenwerken met ruimte voor de Stuurgroep RES om
koers te houden.
We vinden participatie van inwoners en belanghebbenden bij projecten belangrijk.
We zorgen voor eenduidige informatie voor inwoners en andere belanghebbenden.
We volgen de landelijke planning voor de regionale energiestrategie en stemmen onze eigen
mijlpalen hierop af.
We voeren de energiestrategie uit met geld en menskracht van het Rijk, de Provincie en de
gemeenten.

Kanttekeningen
geen
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De proceskosten van de totstandkoming van de RES
worden gedekt door een bijdrage van het nationaal programma RES en bestaande
duurzaamheidsformatie bij Regio Rivierenland. Daarnaast biedt provincie Gelderland ondersteuning
via bijvoorbeeld een expertteam warmte.
Communicatie
Er is een continue communicatielijn over de Regionale energiestrategie via de website en de
nieuwsbrief Regionale Energiestrategie Rivierenland om volksvertegenwoordigers, inwoners en
bedrijven op de hoogte te houden van de algemene ontwikkelingen rondom de RES. Daarin krijgt de
besluitvorming over deze notitie uitgangspunten ook een plek.
Uitvoering/Planning
De Notitie uitgangspunten RES wordt eind 2021/begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan alle
gemeenteraden in de Regio, Gedeputeerde Staten en het AB van Waterschap Rivierenland.
De klankbordgroep van volksvertegenwoordigers trekt samen met de Stuurgroep RES op om zorg te
dragen voor de positionering van volksvertegenwoordigers, participatie van inwoners en een warme
overdracht van het RES-proces richting nieuwe raadsleden.
Evaluatie
Na 2023, in aanloop naar de RES 3.0 in 2025 worden deze uitgangspunten geëvalueerd.
Risicoparagraaf
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021,
besluit:
In de aanloop naar de besluitvorming over de RES 2.0 in 2023 de procesmatige uitgangspunten over
samenwerking, participatie en besluitvorming (hoofdstuk 3 en 4 van de Notitie Uitgangspunten RES
Fruitdelta Rivierenland) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 1 februari 2022, nummer 2022/008,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

