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Schríftelijke vragen Regionale Energiestrategie d.d. 14 mei 2019

Geachte raad,
Op woensdag 14 mei 2019 heeft u, namens Beuningen Nu 8c morgen, schríftelijke vragen gesteld
over de Regionale Energiestrategie (RES). Met deze brief beantwoorden wij uw vragen en geven wij
u, vooruitlopend op de startnotitie RES, alvast een toelichting op deze Regionale Energiestrategie.
Regionale energiestrategie (RES)
Vanuit de afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en de decentrale overheden (VNG, IPO en Unie
van Waterschappen) in het Interbestuurlijk Programma “Naar een duurzaam Nederland” stellen de
decentrale overheden in de regio (gemeenten, waterschappen en provincie) samen een RES op. Zij
betrekken daarbij maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de regio.
De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en
energie infrastructuur. De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen
(overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten
die voortkomen uit de RES. Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie
de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES
heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.
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 aan u: de startnotitie RES,
het concept-bod en het definitieve bod.
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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.
De formele start van de RES vindt plaats na de ondertekening van het Klimaatakkoord door de
decentrale overheden (VNG, IPO, UvW) door vaststelling van de startnotitie RES door de 16
gemeenten, de 3 waterschappen en de provincie. Deze startnotitie zal u mogelijk nog voor het
zomerreces worden aangeboden ter consultatie.
Vragen en antwoorden

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?
Het vertrekpunt van de RES voor regio Arnhem Nijmegen is de Gelderse doelstelling van 550Zo
C02 reductie in 2030. Om dit te halen zetten we in op over-programmering en flexibiliteit.
In het regio-bod, onze bijdrage aan de nationale opgave, streven naar een maximale inzet van
de potentiële bronnen voor opwek van duurzame energie en warmte. In dit bod worden geen
regionale onderverdelingen gemaakt.
Als binnen de RES Regio Arnhem Nijmegen geen meerderheid 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.

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?
Op nationaal niveau moeten alle RES’en (opgave voor elektriciteit) optellen tot 35TWh. In
deze opgave zijn geen regionale, of lokale, onderverdelingen gemaakt. De nationale
restopgave zal pas bekend worden nadat elke RES regio een concept RES heeft opgesteld.
Indien bij de elektriciteitsopgave de gezamenlijke concept RES’en toch niet optellen tot de in
het Klimaatakkoord gemaakte afspraken, wordt de regio’s gevraagd om de restopgave alsnog
onderling te verdelen.

3.

Wilt u ons aangeven of en in hoeverre afgeronde ofaanstaande lokale plannen in dit regionale
“Atelier Rijk van Nijmegen” worden meegenomen?
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De RES regio Arnhem Nijmegen wordt gebaseerd op lokale informatie en plannen. Zowel de
regio als de gemeente Leuningen hebben hierin een voorsprong. Er wordt namelijk gebruik
gemaakt van alle resultaten die al zijn geboekt in het kader van de Regionale Routekaart. Ook
geeft het lokale plan ‘Grootschalige opwek Zon en Wind’ inzicht in het potentieel voor
duurzame opwek in de gemeente Beuningen.

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. Dit draagt bij aan regionaal gedragen
keuzes. De mate en wijze van participatie van inwoners en lokale bedrijven is mede afhankelijk
van lokale afspraken over hoe, en in welke mate, inwoners betrokken worden bij eigen plannen
in het kader van duurzaamheid en energietransitie.
De vertaling van de RES in lokaal ruimtelijk beleid is een zaak van met name colleges en raden.
Het meenemen van de stakeholders en inwoners in dit proces is primair aan de lokale besturen.

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 besluitvorming in de RES is een taak van de gezamenlijke decentrale overheden in de Regio
Arnhem Nijmegen. Wanneer u meent dat de lokale afspraken en door de raad genomen
besluiten onjuist of niet zijn meegenomen, kunt u besluiten het concept-bod of definitieve bod
niet vast te stellen.
Wanneer u 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.

Met vriéndelijke groet,
burgemeester en wethouders

DVanne Koeken
secretaris

jíme Bergman
•gemeester
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