Openbaar

Zaaknummer: 32107

Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Ingekomen schriftelijke vragen Kernachtig Druten en de Dorpslijsten
Kernboodschap
In de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen staan
de ambities, afspraken en mogelijkheden van gemeente Druten centraal, die worden
afgestemd met andere regiogemeenten en regio’s in Gelderland, inwoners en partners.
De provincie neemt geen besluit over het definitieve bod voor de RES, dat doen de
gemeenten in onderling overleg en uiteindelijk in de gemeenteraad.
Eerdere besluiten
Datum

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

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. In hoeverre geeft een Regionale Energiestrategie de provincie de bevoegdheid om,
bovenop de nu voorbereide en soms al genomen raadsbesluiten, aanvullende
taakstellingen aan de gemeente op te leggen? Voor de grotere steden met te weinig
ruimte, zoals bijvoorbeeld Nijmegen, is er extra opbrengst aan Terajoules nodig. In
het kader van de RES geeft de provincie geen helderheid over deze “restopgave”.
Zoals bekend kan deze, gegeven de technische mogelijkheden van dit moment, alleen
vertaald worden naar extra windmolens en zonnevelden. De provincie geeft wel
duidelijkheid over de beoogde vermindering van CO2 maar daar gaat het ons niet
om! We zijn bezorgd dat deze gehele restopgave – bovenop de lokale opgaven - in
het landelijk gebied moet worden gerealiseerd.
De antwoorden op deze en volgende vragen staan in de concept “Startnotitie RES Regio
Arnhem Nijmegen” dd 17 mei 2019 die in de gemeenteraad zal worden besproken.
We beginnen niet vanaf 0, we hebben in 2018 met z’n allen een regionale Routekaart
Energietransitie vastgesteld en ook het Interbestuurlijk Programma “Naar een duurzaam
Nederland” ondertekend waarin is afgesproken dat gemeenten samen een RES opstellen
en niet de provincie. Het opstellen van een RES is dus niet een verantwoordelijkheid van
de provincie.
De focus ligt op een bod op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen. Lokale afwegingen
over hoe iets lokaal ruimtelijk en maatschappelijk ingepast wordt, wordt overgelaten aan
de lokale overheden rekening houdend met de regionale en bovenregionale context.
Centraal staan dus de gemeenten, die er op regionaal niveau samen uit moeten komen
en gezamenlijk naar oplossingen gaan zoeken. Het zijn ook de gemeenten die uiteindelijk
unaniem of met een meerderheid een concept- en definitief bod zullen doen aan het Rijk.
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De provincie heeft geen bevoegdheid om aanvullende taakstellingen op te leggen maar
kan het gesprek aangaan met partijen cq gemeenten mocht er geen meerderheid zijn
voor een definitief bod. We gaan ervan uit dat we er samen uitkomen en we deze weg
niet hoeven te bewandelen.
2. Wilt u ons aangeven wat de totale opgave aan energie- opwekking in Terajoules is,
die in “ons” RES- gebied moet worden gehaald? Wilt u ons aangeven wat de
“restopgave” is, zoals hierboven aangeduid? De Regionale Energiestrategie wordt
uitgewerkt in zogenaamde ateliers. Zo ook voor ons RES- gebied. Iedere deelnemer
heeft daarin één stem.
Tot op heden is er nog geen duidelijk beeld van de totale opgave in TJoules op regionaal
niveau en ook niet van de ‘restopgave’. Dit moet komen uit de ateliers die binnenkort
starten en in het najaar een eerste beeld leveren.
3. Wilt u ons aangeven of en in hoeverre afgeronde of aanstaande lokale plannen in dit
regionale “Atelier Rijk van Nijmegen” worden meegenomen?
Lokale plannen worden zeker meegenomen. Momenteel wordt door de werkorganisatie
RES aan alle gemeenten gevraagd te komen met bestaande plannen en projecten, die
vervolgens in de komende ateliers met elkaar worden vergeleken en afgewogen.
4. Wilt u duidelijk maken of en in hoeverre de lokale afspraken over het meenemen van
onze inwoners in de planvorming in de regionale energiestrategie en in het regionale
atelier worden meegenomen?
Een belangrijk uitgangspunt in het opstellen van de RES voor de regio Arnhem Nijmegen
is dat deze “van, voor en door de regio” is. Dit houdt in dat in het opstellen van de RES
door de overheden nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met de andere partners en
ook met inwoners, zowel op regionaal als op lokaal niveau. De betrokkenheid van andere
partijen dan de overheden, zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en
(vertegenwoordigers van) inwoners draagt in grote mate bij aan regionaal gedragen
keuzes (uit Startnotitie, 4.1. participatie) .
Iedere bestuurder in de RES werkt in een eigen omgeving met de daarbij behorende
gevoeligheden en structuren. Het is dan ook aan de wethouder om te bepalen op welke
wijze de RES wordt besproken in de Raad en om te bepalen hoe en wanneer inwoners
worden betrokken.
5. Kunt u ons verzekeren dat de gemaakte lokale afspraken en door de raad genomen
besluiten conform worden meegenomen in de regionale ateliers en de besluitvorming
door de provincie?
De lokale afspraken en besluiten worden vanzelfsprekend meegenomen in de regionale
ateliers, de voorbereidingen daarvoor lopen al en er zijn (ambtelijk) gesprekken.
De provincie neemt geen besluit over het definitieve bod voor de RES, dat doen de
gemeenten in onderling overleg en uiteindelijk in de gemeenteraad.
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