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Reactie concept startnotitie RES
De concept startnotitie RES is op 16 juli 2019 in de collegevergadering en op 6 juni 2019
in de oriënterende vergadering van de gemeenteraad besproken. Tijdens de oriënterende
vergadering hebben fracties de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en voorstellen te
doen. Vervolgens heeft één fractie nog een schriftelijke reactie ingediend. Hieronder vindt u een
impressie van de vragen, suggesties en aandachtspunten die er leven. De punten worden als input
meegegeven aan de RES–organisatie ten behoeve van de aanpassingsronde van de concept
startnotitie.
Eerste bevindingen gemeenteraad over concept startnotitie
Participatie
De gemeenteraad geeft aan dat participatie van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties in het proces erg belangrijk is. Dit moet meer zijn dan informeren.
Voorgesteld wordt om niet alleen de enthousiastelingen, maar ook de critici in het proces te
betrekken. Verder leeft er een gevoel dat de omvang van de opgave nog onvoldoende in de
samenleving is doorgedrongen. Communicatie over de concrete opgave incl. de ruimtelijke en
financiële gevolgen hiervan wordt belangrijk gevonden. De gemeenteraad wil graag in een vroeg
stadium helderheid over de ruimtelijke consequenties van het RES-traject voor bewoners. Er is een
suggestie gedaan om in het proces een tussentijds inspraakmoment voor alle inwoners op te
nemen.
Invulling concept bod
Er is nog onvoldoende beeld over hoe het concept bod er uit gaat zien. Zijn het stippen of vlekken
op een regionale kaart? Zegt het bod iets over aantallen, locaties en/of maatregelen? Van belang
is dat de gemeenteraad hier in deze fase al een duidelijk beeld over krijgt om te weten waar zij
ja tegen zegt. Er is een suggestie gedaan om in de notitie een lijstje op te nemen met
onderwerpen die in het regionale bod komen. Enkele suggesties voor dit lijstje zijn:





per gemeente: hoeveel duurzame energie moet er opgewekt worden en op welke wijze;
per gebied: hoeveel duurzame energie kan er opgewekt worden en in welke vorm(en);
per gemeente: voorkeurslocaties voor duurzame energieopwekking;
wijze van besluitvorming (met in het proces voldoende ruimte voor informeren en
raadplegen).

Samenwerking in de regio
De raadsleden vragen zich af wat er gebeurt als er geen consensus over het concept
bod is. Wat als één of meerdere partijen het oneens zijn? Gaat het proces dan door? En wat
zijn dan de gevolgen?
Betrokkenheid bedrijven
Er wordt extra aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van bedrijven in het proces. Als
bedrijven op grote schaal duurzame energie opwekken, heeft dit een grote impact op het net.
Samenhang tussen de vijf sectortafels
Op landelijk niveau wordt er op verschillende sectortafels gewerkt aan het klimaatakkoord. De
RES gaat over de tafel gebouwde omgeving. Er zijn vragen over de relatie tussen deze tafels.
Is er onderlinge afstemming en zijn de invloeden bekend?
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Prioritering thema’s
In de startnotitie (pag. 6) staat dat er wordt gestreefd naar een optimale balans tussen 1) bijdrage
energietransitie, 2) ruimtelijke kwaliteit, 3) maatschappelijke acceptatie en 4) maatschappelijke
kostenefficiency. De raadsleden vragen zich af of er ook een hiërarchie zit tussen de verschillende
thema’s. Weegt het één zwaarder dan het andere?
Besluitvorming
Er wordt aandacht gevraagd voor het tussentijds informeren en raadplegen van de gemeenteraad
zodat de inbreng nog meegenomen kan worden in de definitieve voorstellen.
Reactie college van B&W
Het college van B&W wil graag inzetten op regionale oplossingen die gedragen
worden door een zo groot mogelijke meerderheid zodat de RES-regio zelf de regie
over de uitkomst van het RES-traject houdt. Daarbij hecht zij veel waarde aan participatie van
bewoners en andere partijen in het RES-traject. Op lokaal niveau ligt deze taak voor een
belangrijk deel bij de gemeente, maar zij vraagt de RES-organisatie de gemeenten hierbij te
ondersteunen en helder te beschrijven hoe zij hieraan invulling kan geven. Het college ziet
participatie als één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie van de
Regionale Energie Strategie.
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