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Opening & vaststellen agenda (19.30 – 19.35 uur) 
 
Aanwezig 
Marco van Zandwijk (vz, Culemborg), Gerwin Roseboom (Neder-Betuwe), Nanda van Dorenmalen (Buren), 
Hans Lammers (Buren), Frits van der Schans (Zaltbommel), Eliza Biesheuvel (Zaltbommel), Marco van 
Zandwijk (Culemborg), Jasper van Everdingen (Culemborg), Ko Hooijmans (Maasdriel), Rita Boer Rookhuiszen 
(West Betuwe), Koen Steenbergen (griffie West Betuwe), Annemieke Spit (procesmanager RES FruitDelta 
Rivierenland). 

 
Afwezig 
Erik Rhebergen (Tiel), Unal Sözen (Tiel), Diane de Zeeuw (West Betuwe), Ronald Orlemans (West Maas en 
Waal), Cees Roffelsen (West Maas en Waal), Toine Nettenbreijers (Maasdriel), Rudine Berends (Neder-
Betuwe). 

2 Verslag klankbordgroep 10 maart 2021 (19.35 – 19.45 uur) 
 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3  Mededelingen 
 
S.v.z. besluitvorming RES 1.0 
Annemieke Spit (RES-team) licht de stand van zaken rondom de besluitvorming toe. De RES 1.0 wordt via de 
reguliere weg in de maanden april t/m juni voor besluitvorming voorgelegd aan gemeenteraden, AB 
Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten.  Het AB Waterschap Rivierenland heeft de RES 1.0 op 23 april 
vastgesteld. De eerste gemeenteraad die de RES behandelt is West Maas en Waal op 20 mei, de laatste raad is 
Neder Betuwe op 30 juni. Provinciale Staten besluit op 9 juni. 
 

NB wijzigingen voorbehouden, dit zijn de data die momenteel bij het RES-team bekend zijn. ‘Commissie’ wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor o.a. 
rondetafelgesprekken, carrousels en voorbereidende raden.  

 
Op de website https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/res-bod-1-0-fruitdelta-rivierenland/ is inmiddels 
door de griffies een aparte pagina gemaakt voor de RES. Griffiers plaatsen hier op verzoek van raadsleden 
(ideeën voor) moties. Er zijn op het moment van deze bijeenkomst van de klankbordgroep nog geen moties 
geplaatst.  
 
Naar aanleiding hiervan wordt gesproken over hoe initiatiefnemers nog beter met elkaar in contact kunnen 
worden gebracht voor onderlinge afstemming. Mw. Spit maakt een overzicht van de tijdens de regionale 
opiniërende raadsbijeenkomst over de RES d.d. 14 april ingebrachte ideeën voor moties met mailadressen 
erbij en deelt deze met de leden van de klankbordgroep (zie mail d.d. 29 april). 
 
Besproken wordt de wenselijkheid om voortaan gelijktijdige besluitvorming over de RES te organiseren omdat 
nu zowel AB Waterschap, PS en gemeenteraden op verschillende momenten over de RES 1.0 besluiten. 
Omdat de RES 1.0 een tussenstap is zijn moties en amendementen goed mee te nemen in het proces richting 
de RES 2.0. Maar tekstuele aanpassingen in de RES 1.0 zouden leiden tot een nieuwe besluitvormingsronde. 
Het was goed geweest als besluitvorming over de RES 1.0 in raden, PS en AB Waterschap (meer) gelijktijdig 
had kunnen plaatsvinden.   

  Buren  Culemborg  Maasdriel  Neder-Betuwe  Tiel  West Betuwe  WMW  Zaltbommel  

Commissie  1 juni  20 mei  19 mei  17 juni 20 mei  11 mei 22 april  20 mei  

Raad  15 juni  3 juni  10 juni  30 juni  26 mei  25 mei  20 mei  10 juni  
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Een raadskring of andere vorm van regionale afstemming vroeger in het proces had het RES-proces geholpen. 
Deze behoefte geldt ook voor andere regionale onderwerpen dan de RES. Er is via de Regiodeal mogelijk 
sprake van de komst van een regionaal projectleider om raadsleden hierbij te faciliteren.  
 
Het wordt gezien als de rol van deze klankbordgroep om regionale afstemming en besluitvorming goed 
georganiseerd te krijgen richting RES 2.0. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk moment te plannen zoals nu met 
de regionale opiniërende raadsbijeenkomst over de RES 1.0 van 14 april, ruimer voorafgaand aan 
besluitvorming. Drechtsteden met Drechtraad wordt genoemd als goed voorbeeld. 
 
Afgesproken wordt dat: 

• Er een signaal van klankbordgroep richting Stuurgroep RES wordt afgegeven over de wenselijkheid van 

regionale afstemming/ besluitvorming richting RES 2.0. 

• Brede borging het beste vorm kan krijgen via motie regionale afstemming (zie ook initiatiefnemer voor 

deze motie in de bijlage, Arthur Warmer, gemeente Buren). Motie borgen vóór lokale verkiezingen.  

• De verkiezingen een goed moment kunnen zijn om een vaste vergaderdag raden/staten te plannen. RES 

hierbij als voorbeeld nemen en later uitbouwen.  

 
Brief kernenergie 
Nanda van Doremalen (Buren) brengt in dat provincie Gelderland op basis van de Motie Dijkhoff een brief 
heeft verzonden aan gemeenten over zoekgebieden voor kerncentrales. Deze brief kan onrust veroorzaken bij 
inwoners. Kernenergie is een landelijke bevoegdheid en daarmee geen onderdeel van de RES. Is het 
nodig/wenselijk om hier toch gezamenlijk regionaal het gesprek over te voeren? En hoe richten we dat in? 
 
Afgesproken wordt dat: 

• Dit inderdaad nu geen onderwerp voor de klankbordgroep RES is. De RES 1.0 gaat over wind en zon. 

• Een regionale energiestrategie meebeweegt met de actualiteit. Als andere vormen van energie mogelijk 

worden, vroegtijdige regionale afstemming daarover ook wenselijk is. Ook als het Rijk bevoegd gezag is. 

• De stuurgroep RES wordt meegegeven dat ook afstemming tussen gemeenten over andere vormen van 

energie, zoals kernenergie, een plek in het proces zou moeten kunnen krijgen. 

4 Terugblik regionale opiniërende raad over de RES 1.0 d.d. 14 april 
 
Dit was de 6e regionale raadsbijeenkomst over de RES. De opzet was dit keer anders, met minder zenden van 
informatie, meer ruimte voor onderling gesprek en het uitwisselen van opinies. Er wordt met tevredenheid 
teruggekeken op deze bijeenkomst.  
 
Opkomst 

• Voor een regionale bijeenkomst was er met ongeveer 83 volksvertegenwoordigers waarvan 80 

raadsleden een goede opkomst. 

• Net als bij voorgaande bijeenkomsten over de RES 1.0 waren niet alle fracties/raadsleden aanwezig en 

waren er verschillen in vertegenwoordiging per gemeente.  

• Extra oproep door klankbordgroepleden om deel te nemen lijkt te leiden tot hogere vertegenwoordiging 

van betreffende gemeente. 

Opzet 

• Goede avond, goed geregisseerd en voorbereid. Beschikbare online middelen goed ingezet.  

• Kwam goed naar voren kwam dat er verschillende meningen zijn, mede vanwege het debat dat ontstond. 

Beter dan zenden van informatie en powerpoints.  

• Actieve rol voor raadsleden met uniek regionaal debat.  
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Opbrengst 

• Veel opgehaald. Met name het ophalen van de moties wordt als waardevol ervaren. 

• Vraag blijft of het gelukt is om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen qua kennisniveau.   

• Uit peilingen bleek dat er nog veel verschillende meningen zijn over de RES 1.0. 

• Goede voorbereiding op lokale besluitvorming. 

Vervolg 

• Echte regionale afstemming kan niet van 1 avond afhankelijk zijn. 

• Moet bij deze opkomst het democratiseringsproces en participatie anders, of is vertrouwen neerleggen 

bij een deel van de raadsleden ook onderdeel zijn van democratiseringsproces? 

• Meteen richting RES 2.0 door met bijeenkomsten organiseren, mét onze inwoners. Zo raken steeds meer 

mensen geïnformeerd en betrokken. 

 

Er wordt een verslag gemaakt van de regionale opiniërende raadsbijeenkomst met een koppeling naar de 

presentatie en resultaten van Mentimeter. Verzocht wordt om ook de opname van de bijeenkomst te delen 

zodat meer raadsleden kennis kunnen nemen van de dynamiek van de avond. Alles is rechtstreeks te 

raadplegen via de links in deze tekst en via de website https://www.resrivierenland.nl/bijeenkomsten/. 

 Bespreekpunten volgende keer en afsluiting 
 
Op 31 mei is de volgende klankbordgroep RES. Als bespreekpunten hiervoor worden geïnventariseerd: 

• (Tussentijdse) evaluatie klankbordgroep RES. Daarbij de vraag betrekken hoe de ervaringen van deze 

klankbordgroep vastgelegd kunnen worden zodat na de verkiezingen een volgende groep niet bij nul hoeft 

te beginnen. Alvast over nadenken voor de volgende keer. 

• Stand van zaken besluitvorming en regionale moties. 

• Voorstel voorzitters klankbordgroep over hoe klankbordgroepleden eenvoudig dezelfde boodschap kunnen 

uitdragen in hun raad, bijvoorbeeld met behulp van een soort mini-samenvatting van verslagen. 

De voorzitter dankt iedereen voor hun actieve inbreng en sluit de vergadering.  

 
  

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Verslag-regionale-opinierende-raad-RES-1.0-d.d.-14-april-2021.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Presentatie-regionale-opinierende-bijeenkomst-Rivierenland-14-april-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9QSxH1nbx10
https://www.resrivierenland.nl/bijeenkomsten/
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Bijlage 1  
Initiatieven voor regionale moties tijdens regionale opiniërende raadsbijeenkomst RES d.d. 14 april 2021 
 

 
NB de actuele stand van zaken van deze moties staan op https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/res-bod-1-0-fruitdelta-rivierenland/. 
Hier kan onderlinge afstemming plaatsvinden. Neem voor het plaatsen van eventuele moties op deze website contact op met uw griffier. 

https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/res-bod-1-0-fruitdelta-rivierenland/

