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Concept startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
INHOUD VOORSTEL
1. Neem kennis van de concept startnotitie ‘Regionale Energie Strategie’ (de RES);
2. Stem in met de reactiememo over de concept startnotitie RES.
1 Wat is de aanleiding?
De Regionale Energie Strategie (RES)
In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord Parijs. Dit akkoord is in Nederland vertaald in
een Nationaal Energieakkoord. Naar verwachting wordt het Nationaal Energieakkoord na de zomer
door alle partijen getekend. De uitwerking van het akkoord vindt plaats met inzet van een Regionale
Energie Strategie (de RES). Hiervoor zijn 30 regio’s gevormd. De RES is een instrument om op
regionaal niveau keuzes te maken voor het opwekken van duurzame energie en de warmtetransitie
in de gebouwde omgeving.
De RES-organisatie
Rheden maakt samen met 15 andere gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen
en Liander onderdeel uit van de Regio Arnhem Nijmegen. Om tot een RES te komen is een
werkorganisatie bestaande uit ambtenaren van de betrokken gemeenten, provincie en waterschappen
opgezet die ondersteund wordt door externe partijen (procesregisseur en adviesbureaus). De
goedkeuring van documenten vindt plaats via de geëigende regionale overlegorganen zoals het
Klimaatberaad (ambtelijk) en het PFO Duurzaamheid (bestuurlijk). De besluitvorming vindt
plaats in de verschillende raden, staten en algemeen besturen.
Concept startnotitie RES
De RES kent een drietal producten: de Startnotitie, het Conceptbod en het Eindbod. Officieel gaat de
RES van start na ondertekening van het Nationaal Akkoord, maar in de regio Arnhem Nijmegen wordt
al langer samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. De Routekaart is de voorloper van de RES.
De concept Startnotitie (17 mei 2019) bevat de uitgangspunten voor het gezamenlijke proces. In de
notitie komen onderwerpen als de opgave, proces, resultaten, planning, participatie e.d. aan bod. In
de notitie zijn richtinggevende uitspraken (de randvoorwaarden) opgenomen die de basis vormen
waaronder de RES tot stand komt. Belangrijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld dat de RES van, voor
en door de regio wordt gemaakt. En de vaststelling van de documenten vindt plaats met de grootst
mogelijke meerderheid.
2 Wat is





het bestaand beleid c.q. kader?
Nationaal Klimaatakkoord (nog te ondertekenen)
Gelders Energie Akkoord (GEA)
Routekaart Energietransitie (Regio Arnhem Nijmegen)
Beleidskader “Rhedens klimaataanpak 2016-2020, de duurzame slag om Rheden”
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3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
De Regio Arnhem Nijmegen wil in 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderen ten opzichte
van 1990. In het collegeakkoord 'Rheden geeft Energie' (2018-2022) wordt gestreefd naar een
reductie van 49%. Dit draagt bij aan de Global Goals ‘betaalbare en duurzame energie’ en
‘klimaatactie’.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De concept Startnotitie wordt omgezet in een definitieve Startnotitie waarin de reacties van de
gemeenteraden op de concept notitie zijn afgewogen. In de bijlage vindt u een impressie van de
opbrengst uit het oriënterende gesprek met de Rhedense gemeenteraad d.d. 6 juni 2019 en
suggesties waarmee de concept Startnotitie aangevuld c.q. gewijzigd kan worden. De reactiememo
wordt via portefeuillehouder D. Klomberg ingediend in het regionale portefeuillehoudersoverleg
Duurzaamheid.
5 Wat gaat het kosten?
Voor 2019 zijn 6520 uren en €337.550,- nodig. Dit bedrag wordt gedekt uit bijdragen van de
provincie en de verschillende gemeenten zoals afgesproken en toegezegd eind 2018. De verwachting
is dat in 2020 een vergelijkbare aantal fte’s en middelen nodig zijn. De kosten hiervan worden gedekt
uit middelen van het Rijk. Naar verwachting wordt de bijdrage van het Rijk tussen de €300.000,- en
€400.000,-. Op dit moment zijn er voor de gemeente Rheden geen extra kosten aan verbonden.
6 Wat zijn de risico’s?
Voor de ontwikkeling van de RES zijn de volgende risico’s:

Samenwerking: het proces vraagt een open en respectvolle houding van alle RES-partners.
Als deze houding er niet is, wordt de zoektocht naar regionale oplossingen moeilijk;

Resultaat: het RES-proces streeft naar consensus op regionaal niveau. Dit kan betekenen
dat regionale belangen voor lokale belangen gaan;

Financiën: de kosten voor de ontwikkeling van de RES kunnen mogelijk hoger uitvallen;

Draagvlak: het proces van de RES heeft een hoog abstractieniveau en er is weinig tijd.
Deze factoren kunnen van invloed zijn op het lokale draagvlak voor de maatregelen.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De concept startnotitie is door het merendeel van de colleges van B&W in de Regio Arnhem
Nijmegen ter kennisgeving aangenomen of vastgesteld. De gemeenteraad in Rheden is via een
oriënterende vergadering d.d. 6 juni 2019 geїnformeerd. De beleving van de gemeenteraad wordt
als input meegegeven bij de aanpassingsronde van de concept notitie.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De ontwikkeling van de RES valt onder het klimaatprogramma van de gemeente. De ontwikkelingen
van de RES worden gecommuniceerd vanuit de reguliere klimaatcommunicatie (o.a. nieuwsbrief,
social media en lokale bijeenkomsten). De formele communicatie over besluitvorming vindt plaats via
de communicatieadviseur. In het regionale RES-proces worden diverse ateliers georganiseerd. Voor de
ateliers in de deelregio worden de sleutel-stakeholders (grote partijen als Natuurmonumenten,
waterschappen, netbeheerders e.d.) aangevuld met lokale partijen.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De RES-organisatie houdt continu de vinger aan de pols om te kijken of het proces goed verloopt,
partijen zijn aangehaakt, de koppeling met andere regio’s wordt gelegd et cetera.
De Steeg,
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