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Onderwerp
Notitie uitgangspunten RES Rivierenland.
Beslispunten
1. In te stemmen met de Notitie uitgangspunten RES Rivierenland.
Inleiding
In 2018 is de afspraak gemaakt dat alle Nederlandse regio's een eigen RES opstellen, voortvloeiende
uit afspraken tussen de koepels van VNG, IPO en Unie van Waterschappen, de Ministeries van BZK
en EZK in het licht van het op handen zijnde klimaatakkoord.
Op 28 juni jl. is het Klimaatakkoord gepresenteerd. De Waterschappen hebben het Klimaatakkoord op
11 oktober jl. getekend. De Provincies nemen een besluit op 21 november. De gemeenten wordt
gevraagd om op de BALV van de VNG op 29 november in te stemmen met het Klimaatakkoord.
In het Klimaatakkoord is ook de positie en inhoud van de regionale energiestrategieën opgenomen.
Regio's bepalen in grote mate zelf hoe de RES in hun regio tot stand komt, maar er worden ook
randvoorwaarden gesteld.
Voorliggende Notitie Uitgangspunten RES (bijlage 1) beschrijft hoe de regionale partners in
Rivierenland samenwerken aan de RES. Deze partners zijn de regiogemeenten, provincie Gelderland,
Waterschap Rivierenland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Greenport Gelderland,
Alliander en VNO NCW Rivierenland. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Rivierenland die regie
voert op het totale proces. De stuurgroep heeft de gezamenlijke opgave en bijbehorende doelen
verwoord en afspraken gemaakt over inhoud, aanpak, organisatie en samenwerking. Deze notitie is
dan ook een document van alle samenwerkende partijen in de RES Rivierenland.
Een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking is dat alle formele besluitvorming plaatsvindt in de
afzonderlijke organisaties, dus op basis van eigen bevoegdheden en bijbehorende procedures. Zo ook
door de regiogemeenten.
Besluitgeschiedenis
Op 22 oktober jl. heeft uw gemeenteraad ingestemd met de concept notitie uitgangspunten RES.
Beoogd effect
Het bieden van inzicht in de gezamenlijke opgave en de aanpak om te komen tot een Regionale
Energiestrategie.
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Argumenten
1.1 In de vergadering van 22 oktober jl. heeft uw raad ingestemd met de concept notitie. De vragen en
opmerkingen die tijdens de vergadering zijn gemaakt en de suggesties die zijn gedaan voor
aanvullingen zijn meegegeven aan de Regio. Wat er met deze vragen, opmerkingen en suggesties is
gedaan, blijkt uit bijgaande Nota van beantwoording. Deze nota bevat niet alleen de vragen,
opmerkingen en suggesties van de gemeenteraad van West Betuwe, maar ook die van de overige 7
gemeenteraden.
Kanttekeningen
Geen.
Duurzaamheid
In alle gemeenten zijn inmiddels de ruimteateliers afgerond. De informatie die bij al die ateliers is
opgehaald, is verzameld en wordt gebruikt om begin 2020 het concept bod op te stellen. Dit Regionale
bod moet uiterlijk in de raad van 26 mei worden vastgesteld.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Uitvoering
De uitgangspunten in deze notitie worden meegenomen in het vervolgproces van de RES.
Planning
Het concept bod, namens de 8 gemeenten uit de Regio, zal in juni (een half jaar na ondertekening van
het Klimaatakkoord door de gemeenten) worden aangeboden aan het Rijk. In de raad van 26 mei krijgt
uw raad dit concept bod ter vaststelling aangeboden. 1 jaar na het vaststellen van het concept bod, zal
er een definitief bod moeten worden uitgebracht. Ook dat zal u weer ter vaststelling worden
aangeboden.
Evaluatie
n.v.t.
Communicatie
De raad wordt door de portefeuillehouder op de hoogte gehouden van de voortgang rondom de RES.
Via de nieuwsbrief Regionale Energiestrategie Rivierenland blijven de gemeenten op de hoogte van
de algemene ontwikkelingen rondom de RES.
Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving
n.v.t.

Soort risico

Kans

Effect

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019
besluit:
de Notitie uitgangspunten RES Rivierenland vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 17 december 2019, nummer 14,
De griffier,

de voorzitter,

