
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 22 oktober 2019 

Registratienummer :  
Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : Bijlage 1: concept Notitie uitgangspunten RES. 
  Bijlage 2: Rol van de raden in de RES 

Onderwerp : concept Notitie uitgangspunten RES Rivierenland en de rol van de raden 

   

 

Onderwerp 

concept notitie uitgangspunten RES Rivierenland en de rol van de raden. 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de concept notitie uitgangspunten RES en de notitie over de voorgestelde rol 

van de raden 

 

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. Met een informatienotitie bent u tussentijds 

geïnformeerd over de voortgang van het RES-proces in Rivierenland.  

 

Op 28 juni jl. is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Naar verwachting volgt ondertekening hiervan door 

de decentrale overheden in oktober/november. 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 concept 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. 

 

Ons college vindt het van belang om u bij de totstandkoming van de RES zo zorgvuldig mogelijk te 

betrekken. De notitie uitgangspunten RES en de voorgestelde betrokkenheid van de raden in dit proces 

(bijlage 2) leggen we daarom gefaseerd aan u voor: in concept ter bespreking en daarna als 

beslisnota. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord
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Besluitgeschiedenis 

De Notitie Groene Groei Rivierenland vormde eind 2017 het startsein voor de regionale samenwerking 

op het onderwerp energietransitie. Daarbij is onder andere afgesproken om in regio Rivierenland een 

Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen vanuit een samenwerking tussen overheden, private 

partijen en maatschappelijke organisaties. Op 7 februari 2018 vond de startbijeenkomst van de RES 

Rivierenland plaats.  

 

Beoogd effect 

Het bieden van inzicht in de gezamenlijke opgave en de aanpak om tot een Regionale Energiestrategie 

te komen en de rol die gemeenten en gemeenteraden in het proces spelen. Door de notitie 

uitgangspunten en de beoogde betrokkenheid van de raden in de totstandkoming van de RES eerst ter 

bespreking en daarna als beslisnota aan u voor te leggen beogen we uw betrokkenheid bij de RES en 

uw zeggenschap hierin zo goed mogelijk met u af te stemmen. 

 

Argumenten 

1 U kunt middels het bespreken van de concept notitie uitgangspunten RES en de rol van de raden uw 

opmerkingen of vragen op voorhand meegeven. 

 

Met uw opmerkingen wordt de notitie, die later ter vaststelling aan u zal worden voorgelegd, verbeterd.  

We vragen u om in uw kaderstellende rol in ieder geval de volgende onderdelen te bespreken: 

 

Rol Stuurgroep RES (Bijlage 1: paragraaf 3.4) en rol van de raden in de RES (bijlage 2) 

De stuurgroep RES voert regie op het totale RES-proces. Hierin worden de gemeenten 

vertegenwoordigd door twee wethouders Duurzaamheid. De inbreng namens de regiogemeenten 

wordt door alle acht gemeenten voorbereid, zowel ambtelijk (medewerkers Duurzaamheid) als 

bestuurlijk (wethouders Duurzaamheid). Gemeentevertegenwoordigers in de Stuurgroep RES hebben 

geen beslismandaat: alle formele besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten. 

Hetzelfde geldt voor de overige stuurgroep partners. In bijlage 2 is uitgewerkt hoe beoogd wordt de 

betrokkenheid van en besluitvorming door de raad vorm te geven. 

 

Samenwerkingsagenda RES (Bijlage 1: paragraaf 3.7) 

De energietransitie is een brede en integrale opgave. In de RES staan duurzame elektriciteit en warmte 

centraal, maar deze onderwerpen kunnen niet los worden beschouwd van andere thema's en sectoren. 

Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit of onderwijs en arbeidsmarkt. In de Stuurgroep RES hebben partijen 

zich uitgesproken voor een samenwerking die is gericht op deze brede opgave en de concrete kansen 

die zich daarbij voordoen. Om deze kansen te benutten wordt daarom een zogenaamde 

Samenwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda is uitvoeringsgericht en kijkt verder dan de in het 

kader van RES verplichte onderdelen. 

 

Escalatieafspraken (Bijlage 1: hoofdstuk 4) 

Ondanks de bestuurlijke afspraken op nationaal niveau over het opstellen van de RES-en, is het totale 

proces nog niet volledig uitgekristalliseerd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de partijen het onderling 

https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/kaart1-over-res-def-11-juni-2019.pdf
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niet eens worden? Op landelijk niveau zijn hierover geen afspraken gemaakt. In de Notitie 

Uitgangspunten RES Rivierenland zijn de meest realistische risico's benoemd, waarbij de beheersing 

en consequenties zijn aangegeven.  

 

2 Uw vragen en opmerkingen worden centraal ingebracht bij de Stuurgroep RES Rivierenland 

De opmerkingen en vragen worden door de portefeuillehouder ingebracht in de Stuurgroep RES 

Rivierenland als input voor de notitie uitgangspunten RES en/of ter beantwoording van 

verduidelijkende vragen. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Duurzaamheid 

Een half jaar na de ondertekening van het Klimaatakkoord moeten de gemeenten als Regio een 

(voorlopig) bod doen aan het Rijk, over de potentie aan hoeveel duurzame energie we als Regio 

denken te kunnen bijdragen aan de landelijke opgave. Om de raden hierin goed mee te nemen, is dit 

raadsvoorstel bedoeld. 

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De proceskosten van de totstandkoming van de RES 

worden gedekt door een bijdrage van het nationaal programma RES. Daarnaast zet provincie 

Gelderland formatie en middelen in. 

 

Met betrekking tot de uitvoerende taken van gemeenten in de energietransitie vertegenwoordigt de 

VNG de belangen van gemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld het beschikbaar komen van 

aanvullende capaciteit en financiën. Zie hiervoor de ledenbrief van de VNG d.d. 8 mei 2019. 

 

Uitvoering 

Uw vragen en opmerkingen worden samen met die van de andere gemeenteraden en de 

samenwerkingspartners van de RES verwerkt in een nota van beantwoording. Hierin wordt ook 

aangegeven welke aanpassingen er op basis van uw reacties zijn gedaan.  

 

De Notitie uitgangspunten RES wordt samen met deze nota van beantwoording ter vaststelling 

voorgelegd aan de gemeenteraden. 

 

Planning 

1. Bespreking van concept notitie in de raad(commissies). Vragen en opmerkingen vanuit de 

raden worden door de portefeuillehouders ingebracht bij de Stuurgroep RES (streven: 

september/oktober). 

2. Input van de raden en RES-partners wordt verwerkt in een definitieve notitie uitgangspunten en 

ter vaststelling voorgelegd aan de raden (streven: oktober/november).  

 

 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/12-20190508_ledenbrief_klimaatakkoord.pdf
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Evaluatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

U wordt door de portefeuillehouder op de hoogte gehouden van de voortgang rondom de notitie 

uitgangspunten RES. 

 

Tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst op 25 september 2019 worden de uitgangspunten 

van de RES en de beoogde rol van de raden toegelicht en is er gelegenheid voor het stellen van vragen 

en met elkaar in gesprek te gaan. 

  

Via de nieuwsbrief Regionale Energiestrategie Rivierenland blijft u op de hoogte van de algemene 

ontwikkelingen rondom de RES, zoals bijvoorbeeld de ruimteateliers. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

geen     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                          de burgemeester, 

 

  



  

22 juli 2019  

Kenmerk   

Pagina 5 van 5  

 

 

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2019,   

 

besluit: 

 
in te stemmen met de concept notitie uitgangspunten RES en de notitie over de voorgestelde rol van 
de raden. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 oktober 2019, nummer , 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


