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Onderwerp: Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 26 september 2019
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
-

De energietransitie een grote maatschappelijke uitdaging betreft;

-

Nederland hiertoe een klimaatakkoord heeft opgesteld waar -voor wat betreft de
decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen)- door middel van
regionale energie strategieën (RES) uitvoering aan zal worden gegeven;

-

Het noodzakelijk is om integrale en regionale afspraken te maken om de
klimaatdoelstellingen te behalen;

-

De gemeente Druten binnen de RES regio Arnhem Nijmegen gaat bijdragen aan de
gezamenlijke klimaatdoelstellingen;

-

De besluitvorming over ruimtelijke plannen per definitie is toebedeeld aan de lokale
overheden (de gemeenten zelf);

-

De voorgestelde besluitvorming in de concept startnotitie de gezamenlijke opgave
niet ten goede komt.
o o.a. citaat blz.12 “Bij het opstellen van de RES streven we naar consensus. Mocht volledige
consensus (unanimiteit) onverhoopt niet lukken, dan streven we naar een zo groot mogelijke
meerderheid. We gaan daarbij uit van gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat elke afzonderlijke
overheidspartner eenzelfde stem heeft in het besluit om als regio achtereenvolgens een
concept-bod en een definitief bod te doen”.

Vraagt het college van B&W om:
1. Het proces om te komen tot een RES te ondersteunen en zich actief in te zetten
binnen het RES-verband regio Arnhem Nijmegen;
2. Binnen het RES-verband haar zorgen uit te spreken over de borging van het
democratisch stelsel in de voorgestelde besluitvorming. Wij zien daarbij graag dat
consensus als uitgangspunt wordt gehanteerd. Wij kunnen ons daarbij niet vinden in
het voorstel om te streven naar een zo groot mogelijke meerderheid.
3. Binnen het RES-verband te verzoeken om de concept startnotitie aan te passen op
de volgende punten:

M

o

De volgende alinea op p. 12, “Bij het opstellen van de RES streven we (….)
en we deze weg niet hoeven te bewandelen.” in zijn geheel te verwijderen en
deze te vervangen voor:
[Bij het opstellen van de RES wordt consensus als uitgangspunt gehanteerd.
Als er geen consensus te vinden is voor een RES en een bijbehorend uit te
brengen (concept) bod, dan vraagt de regio de provincie– in lijn met de
beginselen van het Huis van Thorbecke – om het voortouw te nemen om via
het goede gesprek de partners in de regio alsnog te bewegen om samen tot
een RES en een daarbij behorend definitief bod te komen. We gaan ervan uit
dat we er samen uitkomen en we deze weg niet hoeven te bewandelen.]

o

De woorden “OF EN” toe te voegen op p.12 in de volgende zin: “De RES
heeft een focus op de regionale schaal; lokale afwegingen over [OF EN] hoe
iets lokaal ruimtelijk en maatschappelijk ingepast wordt, wordt over gelaten
aan de lokale overheden.”

en gaat over tot de orde van de dag.
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Kernachtig Druten: Kees Arts
Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid: Ramon Postulart
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Dorpslijst Deest: Ellen Thomassen
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