
   
 

   
 

Bijlage 2 Rol van de raden in de Regionale Energiestrategie 
Rivierenland 
 
 

Toelichting 
Op de website van de Vereniging voor Raadsleden wordt een overzicht gegeven van de rol van de 
raden bij de totstandkoming van een Regionale Energiestrategie (RES).  
 
Voor de RES van Rivierenland stellen wij u een besluitvormingsprocedure voor, waarbij niet alleen de 
RES 1.0 maar ook de notitie uitgangspunten RES Rivierenland en de concept RES ter vaststelling aan u 
wordt voorgelegd. 
 

Voorgestelde besluitvormingsprocedure RES Rivierenland 

1. De stuurgroep Regionale Energiestrategie Rivierenland voert regie op de totstandkoming van 

de concept RES en de RES 1.0 

2. Het college legt het concept RES-bod ter besluitvorming voor aan de raad. 

3. De voorzitter van de Stuurgroep RES Rivierenland dient, na behandeling in de 

gemeenteraden, het concept RES-bod in bij het Nationaal Programma RES, uiterlijk 1 juni 

2020. 

4. Het college legt de RES 1.0 ter besluitvorming voor aan de raad.  

5. De voorzitter van de Stuurgroep RES Rivierenland dient, na behandeling in de 

gemeenteraden, de RES 1.0 in bij het Nationaal Programma RES, 12 maanden na het 

indienden van de concept-RES. 

6. Deze cyclus wordt iedere twee jaar herhaald op basis van monitoring van de voortgang in de 

vorm van een RES 2.0, RES 3.0 enzovoort. 
 
Informeren en consulteren 
Ook betrekken wij u graag actief tijdens de diverse bijeenkomsten die voor de totstandkoming van de 
RES worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de ruimteateliers die in iedere gemeente 
plaatsvinden. Gedurende de totstandkoming van de regionale energiestrategie wordt u, in ieder 
geval, op de volgende wijze betrokken: 
  

Onderdeel  Rol Periode 

Website RES Rivierenland Informeren Doorlopend 

Nieuwsbrieven Informeren Vanaf juli 2019 

Ruimteateliers (lokaal en 
regionaal) 

Informerend/consulterend  Mei – Dec 2019 

Notitie uitgangspunten RES Besluitvormend Najaar 2019 

Concept RES-bod    Besluitvormend Voorjaar 2020 

Eventuele herverdeling 
elektriciteitsopgave over 
regio's 

Informerend Najaar 2020 

RES 1.0  Besluitvormend  Voorjaar 2021 

  
Moties Grip op de GR-en 
Momenteel circuleren enkele moties over grip op de GR-en. Hoewel de RES geen product van de GR 

Regio Rivierenland is maar van de regiogemeenten zelf komt deze wel door regionale samenwerking 

tot stand. Mogelijk vloeien hieruit nog aanvullende mogelijkheden voort om u nog beter te kunnen 

betrekken bij het RES-proces.  

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/welke-rollen-hebben-raadsleden-bij-een-regionale-energiestrategie


   
 

   
 

 

  


