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Concept agenda 
 

1 Opening & vaststellen agenda Dhr. Steenbergen, 
raadsadviseur West Betuwe 

2 Korte toelichting op aanleiding klankbordgroep Dhr. Reus, voorzitter 

Stuurgroep RES 

3 Rondje kennismaking  

4 Klankbordgroep: Samenstelling, werkwijze en planning 

 
In bijgaande notitie (bijlage 1) zijn begin november 
aanleiding, activiteiten, samenstelling, looptijd & 
werkwijze van de klankbordgroep beschreven. Hierin is 

opgenomen dat de klankbordgroep in haar eerste 
vergadering haar samenstelling, werkwijze en de 
planning vaststelt.  

 
Bespreekpunten 
 

1. Samenstelling 
 

a. Technisch voorzitterschap van de klankbordgroep 

door dhr. Van Steenbergen (raadsadviseur/plv. 

raadsgriffier West Betuwe). Inhoudelijke 

voorbereiding en ondersteuning door mw. Spit 

(procesmanager RES). 

b. De klankbordgroep bestaat uit 2 raadleden per 

gemeente. Alle regiogemeenten zijn 

vertegenwoordigd. Plaatsvervangers ontvangen 

agenda en bijlagen in cc. 

c. Verkennend: wenselijkheid van uitbreiding van de 

klankbordgroep met AB leden Waterschap 

Rivierenland en statenleden. 

2. Activiteiten 

 
Bespreken van de in bijlage 1 opgenomen activiteiten en 
de beoogde invulling daarvan.  

a. Versterken van de informatiepositie, betrokkenheid 

bij het proces en gedeeld eigenaarschap van de 

raden bij de RES. 

b. Adviseren van de stuurgroep RES FruitDelta 

Rivierenland over het formele besluitvormingsproces. 

c. Afstemmen en voorbereiden van de besluitvorming 

 

 
Bijlage 1 Notitie 
klankbordgroep RES d.d. 9 
november 2020 
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door raden, staten en algemene besturen. 

d. Aansturen van de voorbereiding van de regionale 

bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers. 

3. Looptijd & werkwijze 

 

a. Tussentijdse evaluatie klankbordgroep in mei 2021. 

b. De klankbordgroep geeft advies aan de Stuurgroep 

RES Rivierenland ten aanzien van bovengenoemde 

activiteiten.  

c. Adviezen worden door mw. Spit geagendeerd bij de 

Stuurgroep RES Rivierenland en schriftelijk 

teruggekoppeld. Raadsleden koppelen terug in hun 

eigen raden. 

d. Voorgestelde frequentie klankbordgroep: iedere 4 

weken. 

5 Korte presentatie stand van zaken RES 1.0 

 
Toelichting op huidige stand van zaken RES 1.0, 
planning en beoogd besluitvormingsproces. 

Presentatie mw. Spit 

6 Voorbereiding raadsleden op besluitvorming RES 1.0 
 
Om raadsleden goed voor te bereiden op de 

besluitvorming over de RES 1.0 zijn tot nu toe de 
volgende acties ondernomen:  
 

• 5 regionale raadsinformatiebijeenkomsten in de 

periode 2018 - 2020 

• 2 informatieve sessies warmte en elektra (2020) 

• 23 ruimteateliers in de periode 2019 - 2021 

• Toelichtingen in commissies en raden  

• Nieuwsbrief & website 

 

Hoe wordt dit ervaren: te veel, te weinig, anders?  

 

7 Nut en noodzaak zienswijzeprocedure voor de RES 
 
Mogelijk komt er uitstel van de deadline van 1 juli 2021. 
Deze extra tijd zou benut kunnen worden voor een 

zienswijzeprocedure voor de RES 1.0.  
 
Wie en wat bereiken we daarmee in aanvulling op het 

proces dat al is doorlopen? 

 

8 Inventariseren bespreekpunten volgende klankbordgroep  

9 Afsluiting en vervolgafspraken   

 


