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Korte notitie RES bod 1.0

Inleiding
De formele basis voor het RES 1.0 is, om gezamenlijk met de geformeerde 30 regio’s
in Nederland, invulling te geven aan het Klimaatakkoord, waardoor er Landelijk in
2030 liefst 49% minder CO-2 uitstoot zal zijn ten opzichte van 1990. Aan die
doelstelling wenst Gelderland ook een belangrijke bijdrage te leveren en heeft in het
Gelders Energie Akkoord neergelegd dat gestreefd wordt om in 2030 geen 49% maar
55% minder CO-2 uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Daar waar de Landelijke
opgave zich vooral richt op een bijdrage aan elektriciteit en warmte, richt het Gelders
Energie Akkoord zich op reductie in alle sectoren.
We hebben allemaal een belang om de Energietransitie te laten slagen, maar dat
belang kan voor iedereen anders zijn. Is de één gemotiveerd vanuit een
verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO-2
uitstoot, een ander ziet wellicht kansen op het gebied van innovatie, werkgelegenheid
of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar voor veel inwoners en
bedrijven is een betaalbare energierekening een heel belangrijk aspect. Daarbij
vormen zonnepanelen en windmolens een opvallend beeld in het landschap.
Regionale energiestrategie
Met de Regionale Energiestrategie streeft de regio naar een betaalbare duurzame
energievoorziening die past binnen ons leef-, werk- en woongebied. Via goede
communicatie met inwoners en bedrijven willen ze eraan werken dat zij het
opwekken van meer duurzame energie in de regio accepteren en er bij voorkeur ook
mee instemmen. Er wordt gestreefd naar een positief proces voor alle betrokkenen.
De Regionale Energiestrategie is een langjarig samenwerkingsproces met een
gefaseerde aanpak. De eerste stap is doorlopen en dat heeft geleid tot
besluitvorming op het concept-RES-bod in alle 8 gemeenteraden en bij de overige
samenwerkingspartners, zoals het Waterschap Rivierenland en de Provincie. De
tweede stap is nu gaande om gezamenlijk te komen tot een RES-bod 1.0 en die zal
nog dit jaar vóór 1 juli tot besluitvorming leiden in de acht gemeenteraden, bij het
Waterschap en de Provincie.
Vervolgens dient elke regio, iedere 2 jaar, een nieuwe versie in. Dus RES 2.0, 3.0, etc.
In die update kan de regio inspelen op nieuwe inzichten, technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Voor een visuele weergave van de Tijdlijn zie volgende bladzijde!
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Tijdlijn Energiestrategie

Het RES 1.0 is een document waarin we als energieregio Rivierenland beschrijven
hoe en waar we duurzame energie gaan opwekken. Dat gaat over elektriciteit uit zon
en wind. Ook bedenken we hoe we de warmtetransitie mogelijk maken, dus
duurzame alternatieven voor aardgas. Tenslotte kijken we wat dat alles betekent voor
de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.
De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 ingeleverd zijn en beschrijft dus onder andere:




hoeveel duurzame energie we gaan opwekken met zon en wind
hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het energie- en warmtenetwerk

In de Regionale klankbordgroep RES van maandag 8 februari 2021 is door de leden
geopperd om een digitale regionale bijeenkomst te gaan houden voor alle raadsleden
uit de acht gemeenten, zodat in die bijeenkomst getracht kan worden om alle
raadsleden op hetzelfde kennisniveau over de RES te krijgen, waardoor de
besluitvorming binnen de afzonderlijke gemeenteraden op basis van voldoende
informatie en kennis en onderlinge solidariteit genomen kan worden op het RES-bod
1.0. Deze bijeenkomst zal worden gepland in overleg met de 8 griffiers.
Planning






Genoemde DIGITALE bijeenkomst zal worden gepland eind maart/half april
11 maart vaststelling RES 1.0 in Stuurgroep RES Rivierenland
Begin april RES 1.0 richting colleges en gemeenteraden
Besluitvorming in mei/juni 2021 in gemeenteraden, Waterschap en Provincie
Uiterlijk 1 juli 2021 indiening RES Rivierenland bij Ministerie

