
 

 

Informatienota 
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Onderwerp  

Planning RES-bod, beleidskader Zon en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

 

Kennisnemen van 

Planning van de beleidstukken Zon en Uitvoeringsprogramma, gerelateerd aan het RES-bod. 

 

Inleiding 

De komende periode staat er een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van de 

energietransitie op de agenda die nauw met elkaar samen hangen, maar waarvan het niet noodzakelijk 

is om deze gelijktijdig vast te stellen. Het gaat om het RES-bod, het Beleidskader Zon en het 

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid. 

 

Kernboodschap 

- De Regionale Energiestrategie (RES): Zoals het voorstel vanuit de Regio er nu uitziet (maar 

dat moet nog worden besproken in de stuurgroep duurzaamheid van de Regio (19 december)), 

bevat het concept bod de volgende elementen: 

1. Regio-aandeel aan de landelijke doelstelling van 35 TWh zon en wind (inclusief de reeds 

gerealiseerde projecten en de projecten in de pijplijn); een weloverwogen bod om geen 

‘naheffing’ van de Rijksoverheid te krijgen. Solidariteit in de Regio zal daarin een 

sleutelbegrip zijn; zijn wij als Regiogemeenten bereid om de opgave van elkaar op te 

vangen? 

2. Globale zoekgebieden zon en wind waarbij gemeenteraden wel een gevoel krijgen waar ze 

voor aan de lat staan, zonder ze daar nu op vast te pinnen (globaal en met een 

bandbreedte). 

De eerste resultaten van de globale zoekgebieden zijn op 28 november ambtelijk  besproken in 

regionaal verband.  

In het proces om te komen tot een bod waar onze gemeenteraad ook achter kan staan, willen 

wij op meerdere momenten de gemeenteraad van West Betuwe meenemen. In Rivierenland 

hebben we afgesproken dat alle gemeenteraden ook moeten instemmen met het concept 

bod. Dit concept bod zal in de gemeenteraad van mei moeten worden vastgesteld. De 

planning van het proces om te komen tot dat concept bod ziet er globaal als volgt uit: 

 27 januari: regionale raadsbijeenkomst met weergave van scenario’s en 

keuzemogelijkheden 

 Jan-feb: lokale raadsbijeenkomsten met nadere duiding van betekenis per gemeente. 
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 Maart: regionale raadsbijeenkomsten over concept-RES bod 

 April: behandeling van het concept-RES bod in de lokale beeldvormende en 

oordeelvormende raadsvergaderingen. 

 mei: lokaal vaststellen concept-RES bod. 

 1 juni 2020: concept bod-RES aanbieden aan het Rijk. 

 

Voor West Betuwe betekent dat dus de behandeling van het concept-RES bod in de 

beeldvormende en oordeelvormende raad in april en wellicht na aanpassing ook in mei. De 

definitieve vaststelling moet plaats vinden in de besluitvormende raad van 26 mei 2020. 

 

- Beleidskader Zon: Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel over het 

Zonnepark Beesd, heeft de gemeenteraad verzocht om een beleidskader Zon, alvorens 

definitieve goedkeuring te geven aan dit (of andere) zonneparken. Het gevraagde beleidskader 

Zon is ambtelijk nagenoeg klaar. Het moet alleen nog worden besproken met de  

portefeuillehouders duurzaamheid en RO en nog worden voorzien van een college- en 

raadsvoorstel. Vervolgens is de wens om dit ook nog te bespreken binnen het voltallige 

college. Het voorstel is om dit stuk te agenderen voor de raad van februari (= 3 maart). Dat 

betekent dus uiterlijk 7 januari in het college behandelen. Met het vaststellen van dit beleid, 

weten initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. Zij kunnen hun reeds ingediende principe 

verzoeken toetsen aan dit beleid en vervolgens de keuze maken of ze nog steeds voor hun 

initiatief in West Betuwe willen gaan. Dan moeten de ingediende plannen nog door de 

beoordelingscommissie worden beoordeeld en vervolgens moeten de toegekende initiatieven 

nog formeel worden ingediend. We verwachten dat we dan al na de zomer zitten. Op dat 

moment is ook ons RES-bod voor duurzame opwek voor West Betuwe bekend is. Met de RO 

procedure die dan nog gevolgd moet worden, moet het haalbaar zijn dat de initiatieven mee 

kunnen doen met de SDE+ ronde van 2021. Realisatie van de initiatieven wordt verwacht in de 

loop van 2022/2023. 

Met dit tijdspad (en dat van de RES) in het achterhoofd hoeft de vaststelling van dit beleid dus 

niet te wachten totdat het concept-RES bod eind mei is vastgesteld. Temeer ook omdat de 

bijna 30 initiatiefnemers al heel erg lang aan het ‘lijntje’ worden gehouden.  

 

- Uitvoeringsprogramma duurzaamheid (energietransitie): Hier wordt momenteel aan 

geschreven. Dit programma focust zich vooral op de Warmetransitievisie (gereed eind 2021), 

energiebesparing, duurzame opwek bij bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en 

maatschappelijke instellingen, bewustwording, stimuleren van innovatieve oplossingen, 

(stimuleren van) fossiel vrij vervoer en onze voorbeeldfunctie als gemeente. De horizon van dit 

programma zal liggen op 2023 en het concept-RES bod wordt als leidraad gehanteerd. 

Daarmee lijkt het logisch om dit Uitvoeringsprogramma pas na vaststelling van het concept-

RES bod te laten vaststellen.  
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Consequenties 

Met de vaststelling van het Beleidskader Zon wordt er duidelijkheid gecreëerd naar de initiatiefnemers. 

Met de vaststelling van ‘ons’ RES-bod wordt ook duidelijk wat er nog aan opwek nodig is om de 

doelstelling te halen. Dit kan dan vervolgens vertaald worden (ook financieel) in het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

 

Financiën 

Geen 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

n.v.t. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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