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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Informatienota over concept startnotitie RES Arnhem
Nijmegen
Kernboodschap
1. Kennis te nemen van en een reactie te geven op de concept startnotitie Regionale
Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. De raad kan dan in een vroegtijdig
stadium hun aandachtspunten meegeven aan het college van B&W.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

n.v.t.
Toelichting
Via nieuwsbrieven en raadsinformatiebijeenkomsten bent u eerder geïnformeerd over de
Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES): een strategie voor opwekking van
grootschalige duurzame energie en een regionale structuur warmte binnen onze regio.
De RES kent verschillende fasen. We zijn nu in de eerste fase: het maken van een
startnotitie.
De startnotitie ligt nu in concept voor u. Ons college onderschrijft de inhoud van de
concept startnotitie en de uitgangspunten die in de startnotitie zijn opgenomen als ook
de voorgestelde werkwijze om te komen tot een RES Arnhem Nijmegen.
Wij bespreken de concept startnotitie graag met uw raad(scommissie) zodat wij ook uw
reacties kunnen meenemen in het proces tot het opstellen van de definitieve startnotitie.
We staan aan de vooravond van een grote transitie: als we de wereld ook voor onze
kinderen goed willen achterlaten, moeten we verduurzamen, zeker ook in onze regio. In
de regio Arnhem Nijmegen hebben we die handschoen opgepakt en we zijn flink aan de
slag gegaan.
De concept startnotitie geeft duidelijkheid over de uitgangspunten en spelregels die we in
de regio hanteren om tot de duurzame energieopwekking te komen. De uitgangspunten
zijn helder en geven goed weer hoe we in de regio Arnhem Nijmegen aan de slag gaan.
We weten dat de opgave fors is en moeilijk, er zullen zeker momenten zijn waarop we
stevige gesprekken met elkaar hebben. Maar we moeten ons ook beseffen dat we samen
met de andere regiogemeenten en stakeholders al goed op weg zijn, omdat we al werken
met de Routekaart Energietransitie (zie bijlage 2). Dat geeft ons vertrouwen dat we ook
de komende jaren een duurzame regio worden waarin we in 2030 de beoogde CO2
reductie van 55% halen.
Gevolgen
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De concept startnotitie schetst het proces die we in de regio Arnhem Nijmegen voor ogen
hebben om te kunnen voldoen aan de opgave om 55% reductie CO2 in 2030 te hebben
gerealiseerd (ten opzichte van 1990). U bent in de gelegenheid gesteld om te reageren
op het geschetste proces.
Communicatie
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Voor de uitwerking van het
Klimaatakkoord Parijs is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Naar verwachting
wordt die kort na de zomer ondertekend. In het Nationaal Klimaatakkoord is bepaald dat
alle regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie moeten opstellen: een strategie
voor opwekking van grootschalige duurzame energie en een regionale structuur warmte.
De regio Arnhem Nijmegen stelt samen met stakeholders de RES Arnhem Nijmegen op.
Met het opstellen van de strategie maken we als regio gebruik van de vele stappen die
we al gezet hebben in de energietransitie, zoals de Routekaart Energietransitie, waarin
de route wordt geschetst om tot een CO2 reductie van 55% te komen in 2030.
Uitvoering of Vervolgstappen
Het opstellen van de RES Arnhem Nijmegen kent het volgende proces:
concept startnotitie  startnotitie  concept bod aan het Nationaal Programma RES 
doorrekening door planbureau van de concept biedingen uit alle 30 regio’s  definitief
bod aan het Nationaal Programma RES (RES 1.0).
We zijn nu in de eerste fase aanbeland: de concept startnotitie.
In de concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen staan de uitgangspunten die we als
regio hanteren om te komen tot een concept RES (concept bod). Er staan afspraken in
over de opgave, het resultaat, het proces, de planning van de activiteiten,
besluitvorming, en participatie.
In bijlage 1 vindt u de concept startnotitie. Wilt u snel een overzicht hebben van de
afspraken, dan kunt u de grijze blokken lezen.
De reacties uit de raden op de concept startnotitie worden meegenomen door de
wethouders in het PFO Duurzaamheid. In het PFO wordt de definitieve startnotitie
opgemaakt waarin de input uit de raden en ook eventuele wijzigingen uit het
ondertekende Nationaal Klimaatakkoord worden meegenomen.
De ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord door het rijk en de diverse koepels
zoals de VNG staat in juni gepland. Maar de verwachting is dat ondertekening plaatsvindt
kort na de zomervakantie. Zodra de ondertekening een feit is wordt de definitieve
startnotitie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden, Staten en Algemene
Besturen.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Bijlage(n)
1. Concept startnotie RES Arnhem Nijmegen versie 17 mei 2019
2. Bestuurlijke samenvatting ‘Routekaart Energietransitie regio Arnhem Nijmegen’
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