
 

Agenda beeldvorming 2  
Definitieve bod RES (Regionale Energie Strategie) 1.0  
+ Lokale ruimtelijke adaptatie 02-02-2021 
 
Datum vergadering : 02-02-2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Digitaal via Zoom (ook te volgen via de website) 

Voorrondevoorzitter : Jan de Geus 

Voorrondegriffier : Conny Smeekes 

Moderator : Elisabeth Nijdam 

 

Toegang alleen bij aanmelding via griffie@westbetuwe.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp 

beeldvorming.  

 

 

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Jan de Geus  

    Voorrondevoorzitter 

 

20.02-21.30 Definitieve bod RES (Regionale Energie Strategie) 1.0  

 Welkomstwoord Annet IJff 

 RES historie vanuit Regionaal perspectief Willem van Wingerden 

- Een korte terugblik op het RES-proces tot nu toe 

en een vooruitblik naar het tijdpad RES 1.0. 

 RES en wat is er tot nog toe gerealiseerd in WB Rolf van Os 

- Hoe ziet de aandeel van West Betuwe in 

de RES 1.0 er uit en wat hebben we al gerealiseerd. 

- Het concept-bod op 26 mei 2020 vastgesteld 

met het verzoek om suggesties voor de  

verdubbeling: nu ophalen suggesties. 

- Wat gaan we verder doen: zon op dak, 

Zonneconsulent, Monumentenaanpak, maar ook 

Aanpassen netwerk Liander. 

 RES oogst vanuit de regionale ruimteateliers Femke Visser (Feddes Olthof) 

- Een schets van wat er in de ruimteateliers tot 

nog toe allemaal is opgehaald. 

- Regionale ruimtelijke analyse voor de RES. 

  

 

21.30 Lokale ruimtelijke adaptatie Albert-Jan Oevering 

  Tijdens de beeldvorming ter voorbereiding op het  

  schrijven van een beleidsstuk met uitvoeringsprogramma  

  wordt de raad gevraagd mee te denken over de ambities  

mailto:griffie@westbetuwe.nl


Agenda Beeldvorming gemeente West Betuwe 

Pagina 2 van 2 

 

 

  van West Betuwe op gebied van ruimtelijke adaptatie. 

  Tijdens de presentatie kijken we naar de impact van  

  extreem weer in onze gemeente en denken we na over de  

  handelingsmogelijkheden. 

  Hierbij onderscheiden we drie sporen. 

  1. Nieuwe ontwikkelingen 

  2. Bestaande omgeving (bebouwd en landelijk gebied) 

 3. Beheersmatige activiteiten (Beheer en Onderhoud en Renovatie) 

 

 

22.30 Woord van dank, afsluiting Jan de Geus 

  Voorrondevoorzitter 


