
Van: Ingen van-Bosman, Brigitte [mailto:b.van.ingen@gelderland.nl]  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 11:18 

Aan: Ingen van-Bosman, Brigitte <b.van.ingen@gelderland.nl> 

CC: Westra, Renate <r.westra1@gelderland.nl> 

Onderwerp: Uitnodiging kennisplein RES 15 april 

 

 

 

t.a.v. de griffier 

 

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor het kennisplein RES op 15 april. Wij verzoeken u 

deze uitnodiging door te sturen naar de fracties van uw gemeente. 

 

We houden de advisering van het RIVM over het coronavirus nauwlettend in de gaten. 

Mocht er aanleiding zijn om de bijeenkomst om die reden niet door te laten gaan we dat tijdig 

zullen laten weten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Brigitte van Ingen 

Ondersteuner 

 

 

 

 

026 3599517 | | b.van.ingen@gelderland.nl | www.gelderland.nl 

werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | 
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Uitnodiging Kennisplein Regionale Energiestrategie 

 

Beste mevrouw, meneer (raadsleden) 

 

Graag nodig ik u uit voor een Kennisplein Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 15 april. 

U bent welkom vanaf 10.o0 uur in het Huis der Provincie te Arnhem. 

We starten om 10.30 uur, na een korte opening, met een aftrap door de bestuurlijke voorzitters 

van alle RES-regio’s. Zij geven kort de stand van zaken weer en vertellen over hun concept 

Regionale Energiestrategie. Dat geeft u de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij de 

andere RES-regio’s en ervaringen met elkaar, Statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van 

Waterschappen te delen. De informatie die u opdoet kunt u vervolgens weer benutten in uw eigen 

regio. U krijgt ook een overzicht over onze gehele provincie. Want uiteindelijk werken we samen 

toe naar een goed bod vanuit Gelderland.  

 

Besluiten en daarmee de verandering komen steeds dichterbij 

Gelderland schakelt over naar hernieuwbare energie. Een megaoperatie die weleens vergeleken 

wordt met de Deltawerken. U bent, samen met Provinciale Staten en leden van het Algemeen 

Bestuur van Waterschappen, als volksvertegenwoordigers een belangrijke schakel in een proces 

van verandering dat iedere inwoner raakt in huis, in de straat, wijk en omgeving. De bestuurlijke 

besluitvorming over de concept Regionale Energiestrategieën, die uiterlijk 1 juni 2020 aan het 

Nationale Programma RES moeten worden aangeboden, komt op stoom.  

 

Hoe informeren en betrekken we inwoners bij de verandering?  

Via de Regionale Energiestrategieën gaan we ruimte regelen voor zonneparken en windmolens. In 

de voorbereiding wordt er veel gewikt en gewogen en onderzocht. Daarbij komen wij dilemma’s 

tegen. Hoe informeren we daar de inwoners goed over en hoe betrekken we hen bij de 

veranderingen in hun leven en leefomgeving. Ook hier is een belangrijke rol voor u weggelegd. Op 

het Kennisplein kunt u ook over dit onderwerp met elkaar in gesprek.  

 

In de bijlage treft u meer informatie aan over het programma.  

Graag zie ik u op 15 april. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bob Roelofs 

Griffier  

 

  



Bijlage 

 

Programma 

 

10:00 uur tot 10:30 uur  inloop 

10:30 uur tot 10:35 uur  welkom en introductie door de dagvoorzitter 

10:35 tot 11:10 uur   korte pitch van iedere RES regio  

11:10 tot 11:55 uur   gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over de RES’en  

11:55 tot 12.00 uur afsluiting door de dagvoorzitter 

 

Aansluitend is er de mogelijkheid om in ons restaurant te lunchen.  

 

Deelnemers aan het Kennisplein RES zijn:  

De voorzitters van de stuurgroep RES, de ambtelijk trekkers van de RES, Statenleden, raadsleden, 

leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen, Alliander en NP RES.  

 

Overige informatie 

De vergaderingen en informatiebijeenkomsten van Provinciale Staten, dus ook dit Kennisplein,  

zijn openbaar. U bent op uw rol uitgenodigd.  

Als u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, wilt u dit dan per mail bij mevrouw van Ingen,  

b.van.ingen@gelderland.nl, melden. Wilt u daarbij ook aangeven of u gebruik wilt maken van de 

mogelijkheid om in ons restaurant te lunchen?  
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