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Geachte commissie,
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 wordt opgesteld door de decentrale overheden in de regio. De besluitvorming vindt plaats
door hoogste democratische organen van deze overheden: Gemeenteraden, Provinciale Staten en de
Algemene Besturen van de waterschappen. In totaal worden drie stukken aan de raad voorgelegd:
de startnotitie RES, het concept-bod en het definitieve bod. Vanwege de korte periode waarin deze
stukken worden aangeboden willen we de raad zo spoedig mogelijk kennis laten nemen van de
Ínhoud van deze stukken.
Verzoek aan agendacommissie

Om de onderstaande onderwerpen op aangegeven momenten op de raads- of commissieagenda op
te nemen:
1.
2.
3.
4.

Startnotitie RES
Startnotitie RES
Concept bod RES
Definitief bod RES

11 juni
24 september
6 maanden na KA*
12 maanden na KA*

ter consultatie
ter vaststelling
ter consultatie
ter vaststelling

* KA = ondertekening nationaal Klimaat Akkoord

Iedere gemeente, de provincie en de waterschappen zullen de startnotitie nog voor het zomerreces
ter consultatie aanbieden aan hun Gemeenteraden, de Provinciale Staten of Algemene Besturen.
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De Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is bepaald dat we in 203 0 490Zo
C02 reductie moeten hebben behaald ten opzichte van 1990. In 2050 is de doelstelling zelfs 809507o C02 reductie.
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 een 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 C02 reductie van 55ū7o te
komen in 2030.
De startnotitie RES Arnhem Nijmegen
Het opstellen van de RES Arnhem Nijmegen kent de volgende opeenvolgende fasen:
a) startnotitie
b) concept bod aan Nationaal Programma RES
c) doorrekening door planbureau van de concept biedingen uit alle regio’s
d) definitief bod aan Nationaal Programma RES (RES 1.0).
We zijn nu in de eerste fase aanbeland: de startnotitie. In de startnotitie RES Arnhem Nijmegen
staan de uitgangspunten die we als regio hanteren om tot een concept RES (concept bod) te komen.
Er staan afspraken in over de opgave, het resultaat, het proces, de planning, besluitvorming,
participatie.
Besluitvorming rondom de RES
De RES wordt opgesteld door de decentrale overheden in de regio. De RES Regio Arnhem Nijmegen
bestaat uit 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie. De besluitvorming vindt plaats door
hoogste democratische organen van deze overheden: Gemeenteraden, Provinciale Staten en de
Algemene Besturen van de waterschappen. In totaal worden 3 stukken voorgelegd: de startnotitie
RES, het concept-bod en het definitieve bod.
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.
Wanneer een overheidspartner besluit om het concept-bod of definitieve bod niet vast te stellen,
wordt hiervan bij het aanbieden van het bod aan het Nationaal Programma RES aantekening
gemaakt onder opgave van redenen.
Planning RES
De planning van de RES is afhankelijk van de ondertekening van het Klimaatakkoord. Vooralsnog is
de planning dat het Klimaatakkoord in juni wordt ondertekend en het proces er als volgt uitziet:
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De ondertekening van het Klimaatakkoord komt steeds dichterbij en daarmee moeten we ook als
regio Arnhem Nijmegen binnenkort een startnotitie RES vaststellen. Officieel is de berichtgeving nog
dat het Klimaatakkoord in juni wordt ondertekend. We weten echter dat dit naar alle
waarschijnlijkheid niet gehaald gaat worden en de ondertekening door de IBP-partners over de
zomer heen zal worden getild. Daarom wordt voorgesteld om - gebruikmakend van het verwachte
uitstel van ondertekening van het Klimaatakkoord - de startnotitie voor de zomer in concept en ter
bespreking aan de colleges en raden, resp. Staten en AB’s voor te leggen. De colleges en raden etc.
kunnen dan kennisnemen van de startnotitie en hierop reageren zonder deze direct te hoeven
vaststellen.
Het vervolg
De reacties uit de raden of commissies op de concept startnotitie worden meegenomen door de
wethouders in het PFO Duurzaamheid. In het PFO wordt de definitieve startnotitie opgemaakt
t pit de raden en ook eventuele wijzigingen uit het ondertekende klimaatakkoord
er
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