
   
 

 

 

 1 Opening & vaststellen agenda (19.00 – 19.05 uur) 
Voorzitter: Nanda van Dorenmalen 
 
Te gast zijn:  
- Geriëtte Mollink (Accounthouder bij NPRES) 
- Sandra van Dieten (participatieadviseur RES team) 

2 Verslag klankbordgroep 13 januari 2021 (19.05 – 19.15 uur) 
(Zie bijlage 1) 
 

3 Terugblik ruimteateliers (19.15 – 19.25 uur) 
 
Impressie van hetgeen uit de ruimteateliers is opgehaald en op welke wijze deze en andere input de 
komende weken wordt afgewogen tot een RES 1.0 bod. 

4 Participatie inwoners (19.25 – 19.45 uur) 
 
Hoe betrekken we inwoners bij de RES 1.0? En bij lokale plannen? Wat kunnen we leren van de RES 1.0? 

5 Versterken van de informatiepositie, betrokkenheid bij het proces en gedeeld eigenaarschap van de 

raden bij de RES (19.45 – 20.00 uur) 

 

In de vorige klankbordgroep vergadering werd aangegeven dat wat nu wordt aangeboden aan 

raadsleden niet te veel/te weinig is maar wel ook anders kan. Hoe zou dit ‘anders’ ingevuld kunnen 

worden? Hoe zijn/worden jongerenraden betrokken? 

6 Adviseren van de stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland over het formele besluitvormingsproces 

(20.00 – 20.25 uur) 

Besluitvorming in de raden over de RES 1.0 is voorzien in de maanden mei en juni. Gemeenten en AB 

Waterschap hebben hiervoor de beoogde data voor besluitvorming aangeleverd. Voor PS volgt dit nog.  

• Verkennen van ideeën over besluitvorming ten aanzien van het regionale karakter van de RES en de 

lokale bijdrage aan het RES-bod. 

• Welke ideeën zijn er bij de verdeling van lusten en lasten? 

• Welk beeld is er bij het omgaan met eventuele moties en zienswijzen? 

7 Voorbereiding van regionale bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers (20.25 – 20.40 uur) 
 
De Stuurgroep RES is voornemens om de komende weken een tweetal regionale bijeenkomsten te 
organiseren. Bespreken van behoefte aan en ideeën voor deze bijeenkomsten: 
 

• Kennissessie financiële participatie (begin maart) 
In het klimaatakkoord staat 50% participatie door inwoners genoemd. Maar wat betekent dat en hoe 
borg je dat in lokaal beleid?  

• Regionale raadsinformatiebijeenkomst RES 1.0 (eind maart/begin april) 

• Een 6e regionale raadsinformatiebijeenkomst met een toelichting op de (totstandkoming van de) RES 
1.0 en de vooruitblik van de RES 2.0. 

8 Inventariseren bespreekpunten volgende klankbordgroep (20.40 – 20.50 uur) 

9 Afsluiting en vervolgafspraken (20.50 – 21.00 uur) 

 

  
 

Klankbordgroep raadsleden Regionale Energiestrategie 
Rivierenland  
 

CONCEPT AGENDA  

Maandag 8 februari 19.00 - 21.00 uur 


