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 1 Opening & vaststellen agenda 
 
Aanwezig 
Nanda van Doremalen (vz, Buren), Diane de Zeeuw (West Betuwe), Cees Roffelsen (West Maas en Waal), 
Ronald Orlemans (West Maas en Waal), Eliza Biesheuvel (Zaltbommel), Annemieke Spit (procesmanager 
RES FruitDelta Rivierenland).  
  
Afwezig 
Hans Lammers (Buren), Marco van Zandwijk (Culemborg), Jasper van Everdingen (Culemborg), Ko 
Hooijmans (Maasdriel), Toine Nettenbreijers (Maasdriel), Gerwin Roseboom (Neder-Betuwe), Rudine 
Berends (Neder-Betuwe), Erik Rhebergen (Tiel), Unal Sözen (Tiel), Rita Boer Rookhuiszen (West Betuwe), 
Frits van der Schans (Zaltbommel) 
 
De lage opkomst van vanavond wordt besproken. De agenda’s zijn vol richting het einde van het jaar, 
maar ook wordt geconstateerd dat er onderling te weinig wordt afgestemd om te borgen dat er 
minimaal 1 vertegenwoordiger per gemeente aan de klankbordgroep deelneemt. Omdat de 
klankbordgroep zich ook richting verkiezingen richt op een goede positionering van raadsleden bij de 
RES en een warme overdracht naar nieuwe raadsleden wordt afgesproken dit onderling beter af te 
stemmen.     
 
Vanuit de griffierskring is aangegeven dat wordt gezocht naar een vervanger van Koen Steenbergen. 

2 Verslag klankbordgroep 14 juli 2021 
 
Verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt geïnformeerd naar de stand van zaken rondom de Raad van State 
uitspraak over windenergie. Landelijk moet een plan-milieueffectrapport worden opgesteld. Dat gaat 
naar verwachting 2 jaar voordat die procedure is afgerond. Tot die tijd kunnen decentrale overheden 
ook zelf de onderbouwing voor windparken op zich nemen, zoals bijvoorbeeld in Maasdriel.  
 

3 Mededelingen 
 
Begin december komt de analyse van het PBL uit over de RES 1.0 van de dertig regio’s. Dit rapport zal 
worden gedeeld. 
 

4 Terugblik regionale opiniërende raadsbijeenkomst RES 6 oktober 
 
Op 6 oktober organiseerde de klankbordgroep samen met de RES een regionale opiniërende 
bijeenkomst over de actualisatie van de uitgangspunten voor de RES. Hiervoor werden vooraf de 
conceptnotitie en 2 handzame informatiekaarten gedeeld ter voorbereiding. 
 
Tijdens de avond werd met peilingen en debat verkend hoe er werd gedacht over deze uitgangspunten 
en werden concrete suggesties gedaan voor de notitie uitgangspunten. De notitie ligt in de maanden 
december – februari voor besluitvorming bij raden, DB Waterschap Rivierenland en GS. 
 
De avond is opgenomen en hier te bekijken.  
 
Bespreekpunten: 

  

 

Klankbordgroep raadsleden Regionale Energiestrategie 
Rivierenland  
 

CONCEPT VERSLAG 

Maandag 22 november 2021  

19.30 - 21.30 uur (online via Teams) 
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• Terugblik op de avond: wat ging goed en wat kan beter? 

• Wat adviseert de klankbordgroep ten aanzien van de resultaten van de peilingen: welke vragen om 
een regionaal vervolg en in welke vorm? 

 
De volgende zaken komen aan de orde m.b.t. de avond: 

• Meningen peilen werkt goed. 

• Goed kijken naar mogelijke sturing in de stellingen. 

• Met elkaar in debat en peilingen werken goed voor beeldvorming. 

• Opkomst redelijk hoog in totaal maar grote verschillen per gemeente. 
→ Leidt aanwezigheid klankbordgroep mogelijk tot achteroverleunen, waarbij aangenomen wordt 
dat de klankbordgroep wel oplet? 
→ Leden klankbordgroep kunnen aan de voorkant nog meer sturen op deelname vanuit hun 
gemeente. 
 

Suggesties voor thema’s regionaal vervolg en vorm: 

• Regionaal vervolg met name op die thema’s die aansluiten bij problematiek in gemeenten. 
Bijvoorbeeld: 
→ Hoe omgaan met mogelijkheid provinciaal inpassingsplan 
→ Hoe stuur je op ontwikkeling/voorkomen van wind en zon op specifieke plekken. 
→ Hoe houden we regionale solidariteit in gezamenlijke ambitie vast. 
→ Warmtetransitie versus elektriciteitsverbruik 

• Qua vorm wordt gesuggereerd om een aantal raadsleden per gemeente te laten vertellen wat er 
speelt in hun gemeente, advies op te halen, bepalen wat regionaal ondersteund kan worden (bijv. 
kennisuitwisseling). 

 

5
  

Actualisatie Notitie uitgangspunten RES FruitDelta Rivierenland 
 
In 2019 is de notitie uitgangspunten RES Rivierenland vastgesteld door raden, GS en DB Waterschap. Om 

richting te geven aan de RES 2.0 (en verder) is deze notitie geactualiseerd op basis van onder andere 

opgedane ervaringen, de vastgestelde ambitie van 1,2 TWh in 2030, de vastgestelde moties en 

amendementen en input van de regionale opiniërende bijeenkomst van 6 oktober.  

 

Bespreekpunten: 

• De behandeling van de notitie door de raden varieert van december tot en met februari. Hoe 
houden we de komende maanden de onderlinge uitwisseling vast in aanloop naar de verkiezingen? 

 

De volgende punten komen aan de orde: 

• De klankbordgroep heeft zich eerder uitgesproken over het belang van meer gelijktijdige 
besluitvorming door de 8 raden (provincie, Waterschap) en het belang van vaststelling van de notitie 
uitgangspunten door de huidige raden.  

• Notitie is eind oktober voor besluitvorming doorgeleidt naar gemeenten. Besluitvorming vindt 

verspreid plaats in de periode december t/m februari i.v.m. volle raadsagenda’s. Raadsleden worden 

overvraagd en hebben ook veel andere prioriteiten. Hier is begrip voor maar leidt ook tot zorgen: 

hoe voorkomen we in een later stadium kritiek op te weinig/te laat betrokken bij de RES omdat geen 

of weinig gebruik wordt gemaakt van hetgeen wordt aangeboden? 

• Suggesties om raadsleden en raden onderling elkaar toch aangehaakt te houden: 

→ Elkaar op de hoogte houden van hoe de gesprekken over de notitie uitgangspunten is verlopen in 

de raden. Via griffies verslag delen van bespreking in andere raden om een beeld te krijgen van 

welke vragen/onderwerpen in de andere raden speelden. 
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→ Voorbeeld West Maas en Waal: lang over gedaan om RES onder de aandacht van de raad te 

krijgen, thema avonden helemaal vooraan in het BOB model hebben hierbij goed gewerkt. Niet via 

de voorzitter maar meer brainstormend karakter. De formele vergaderingen waren daardoor korter. 

→ Het verslag van deze klankbordgroep komt altijd bij de ingekomen stukken voor de raad. Dat 

moment aangrijpen om als lid klankbordgroep (met behulp van een voorzet van RES-team) het 

belang van de notitie uitgangspunten toe te lichten, waarom het belangrijk is hier vroeg in het 

proces richting RES 2.0 iets van te vinden, waar je later over struikelt als je er nu niets van vindt en 

wat de top 10 belangrijkste wijzigingen in de uitgangspunten zijn.  

• Provincie en Waterschap worden gemist in klankbordgroep, deelname van belang voor uitwisseling 
over rollen en verantwoordelijkheden, beter samenwerking en kennis.  
→ Er zal een herhaalde oproep worden gedaan richting PS en AB Waterschap Rivierenland. 
 

6 Warme overdracht nieuwe raadsleden 

 

Tijdens de regionale opiniërende raadsbijeenkomst werd geopperd om nieuwe raadsleden via de 
fracties mee te nemen in het RES-dossier, in samenwerking met bijeenkomst(en) vanuit Stuurgroep RES. 
Met bijvoorbeeld handzame informatie op 1 A4-tje. Dat laatste is al gauw een uitdaging, want er komt 
inmiddels landelijk meer en meer informatie beschikbaar voor volksvertegenwoordigers.  
 
Zoals bijvoorbeeld (klik op de blauwe link om naar betreffende document te gaan): 

• Wegwijzer: Werken aan een democratische energietransitie 

• Het nieuw opgerichte Kennispunt lokale politieke partijen ondersteunt lokale partijen o.a. met een 

RES-dossier met handige informatie. 

 

Bespreekpunten: 

• Helpen bovenstaande websites om nieuwe raadsleden mee te nemen in het RES-dossier? 
Wat is er eventueel aanvullend (of totaal anders) nodig? 

 

Besproken wordt dat de website ‘kennispunt’ goede informatie geeft die ook nieuwe raadsleden op weg 
kan helpen. Aanvullend is regio specifieke informatie nodig, bijvoorbeeld via de RES-website. Er is al snel 
sprake van een information overload. Dus andere vormen dan websites, bijvoorbeeld via facebook, 
groepjes bij elkaar brengen en andere creatieve oplossingen zijn ook nodig. Het goede gesprek met 
elkaar voeren over de gemeentegrenzen heen wordt steeds belangrijker. 
 
→ Uitwerken samenspel waarbij fracties die nieuwe raadsleden bij de hand nemen en de juiste 
informatie op een inzichtelijke, creatieve manier wordt aangeboden. 
→ Regionale bijeenkomst organiseren over de RES (zie ook onder agendapunt 4)  
 
 

7 Afsluiting en vervolgafspraken 
 
De volgende klankbordgroep staat gepland op 10 januari. Dan is er mogelijk ook een regionale 
bijeenkomst. Datum wordt gecheckt, zo nodig wordt nieuwe afspraak voor de klankbordgroep 
gepland. 

 

https://lokale-democratie.nl/news/view/542f5abf-5a1d-4f65-be2f-90f2ab9790d4/wegwijzer-werken-aan-een-democratische-energietransitie
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/dossier/regionale-energie-strategie-res/

