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Voorstel
1. Kennis nemen van het besluit van d&h om de RES’en Amersfoort, Cleantech,
Foodvalley, Noord-Veluwe en U16 vast te stellen en te delen met het Nationale
programma RES (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
2. Uw speerpunten/adviezen en aandachtspunten aan d&h kenbaar te maken ten
aanzien van het vervolg van het RES proces tussen 1 juni en 1 maart 2021 en u
te richten op de RES’en Amersfoort, Cleantech, Foodvalley en Noord-Veluwe.
Inleiding
De waterschappen hebben unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord (oktober 2019)
en nemen deel aan het opstellen van RES’en.
In ons beheergebied liggen 7 RES’en; 4 geheel en 3 gedeeltelijk. In het voorjaar van
2020 heeft d&h de startnotities vastgesteld. Deze markeren de start van het regionale
gebiedsproces.
De RES’en focussen op het invulling geven aan de locaties voor opwek van duurzame
elektriciteit op land, ontwikkelen van een regionale structuur warmte en de daarvoor
benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De concept RES’en die nu voorliggen zijn
het “tussenresultaat” van het doorlopen gebiedsproces.
De RES’en van de regio’s Amersfoort, Cleantech, Foodvalley, Noord-Veluwe en U16 zijn
door de regionale stuurgroepen vastgesteld. De snipper RES voor de regio ArnhemNijmegen komt eind mei beschikbaar. Op de RES voor West-Overijssel rust een embargo
tot 23 april.
De regio’s dienen uiterlijk op 1 juni de concept RES’en in bij het Nationale programma
RES (NPRES). Hierna volgt de appreciatiefase waarin nagegaan wordt of de beoogde
totale landelijk opwek van 35 TWh wordt gehaald en als laatste fase wordt het
eindproduct RES 1.0 afgerond. Na de RES 1.0 volgt een nieuwe cyclus waarin gewerkt
wordt naar de RES 2.0 met nieuwe inzichten en kan
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Beoogd effect
Het beoogd effect is:
1) Invulling geven aan het gezamenlijk afgesproken Nationale Programma RES
proces, te weten de appreciatiefase;
2) Het informeren en consulteren van het algemeen bestuur over de voortgang van
de onderscheiden concept RES’en en de specifieke inbreng van het waterschap.
Ook zijn waar mogelijk meekoppelkansen ingebracht in het RES proces, zoals
klimaatadaptatie, biodiversiteit, het robuuster maken van het watersysteem en
circulariteit. De inbreng van het waterschap in het RES proces is onder meer gebaseerd
op het beleidskader Energietransitie en de BOVI 2050.
Argumenten

1. Het vaststellen van de concept RES is een logische stap in het RES proces
In de bestuurlijk vastgestelde startnotities van de RES’en is afgesproken dat de
bestuurlijke partners een concept RES opstellen en uiterlijk op 1 juni aan het Nationale
Programma RES aanbieden. Dit is in lijn met de eerder gemaakte procesafspraken, zoals
opgenomen in de startnotities.

2. Nauwe betrokkenheid algemeen bestuur
Het algemeen bestuur heeft aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden bij de
ontwikkeling van de RES’en. Conform afspraak met het algemeen bestuur leggen we de
concepten RES ter consultatie voor aan de commissie Water. De reacties/commentaren
van het algemeen bestuur, raden en staten worden meegenomen bij de vaststelling van
de concept RES’en. De uitwerking van de reacties/commentaren uit deze
consultatieronde zal plaats vinden na 1 juni. Uiterlijk op 1 maart 2021 zal het algemeen
bestuur de RES 1.0 vaststellen. Mogelijk dat de Coronaperikelen tot uitstel zullen leiden,
zie vervolg.
Kanttekeningen

1. Draagvlak inwoners en bedrijven
Het waterschap heeft als ondertekenaar van de RES niet de verantwoordelijkheid voor de
ruimtelijke verankering van de uitkomsten van het RES proces. Dit is het domein van de
gemeenten en provincies. Zij zijn hier primair voor verantwoordelijk evenals de daarbij
behorende zorg voor draagvlak en het participatieproces.
De ontwikkeling van het concept RES is voornamelijk door regionale en lokale overheden
tot stand gekomen in nauw overleg met stakeholders uit het gebied. De directe
betrokkenheid van inwoners en bedrijven is door de snelheid en bestuurlijke
procesafspraken beperkt gebleven. De wijze waarop hier invulling is gegeven verschilt
per regio. Zo heeft de Cleantech regio een uitgebreide enquête gehouden onder de
inwoners en zijn in een aantal RES-regio’s verschillende varianten ontwikkeld die vanaf
1 juni worden voorgelegd aan de inwoners en bedrijven.
Voorts geldt dat de inwoners en bedrijven bij de ontwikkeling van projecten via het
reguliere omgevingsproces hun stem kunnen laten horen.
2. Route 35
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De doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving zal laten zien of de
opgetelde biedingen van de regio’s voldoende is om in 2030 tot het totaal van 35 TWh te
komen. Bij een te lage uitkomst, zal het Rijk, de zogenaamde route 35 volgen. Hierin zal
naar verwachting het Rijk een aanwijzing geven aan de regio’s met een te lage ambitie.
Financiën
De maatregelen die voortkomen uit het vaststellen van de RESSEN worden via de
normale route ingebracht in het begrotingsproces.
Vervolg
-

Het vervolgproces bestaat uit een interne besluitvormingsroute en een extern
besluitvormingsproces. De interne besluitvormingsroute kent de volgende
stappen:

-

15 april zijn de RES’en van de regio’s Foodvalley en Noord-Veluwe aan d&h ter
vaststelling voorgelegd en inmiddels aan u nagezonden.

-

21 april consultatie in commissie Water en ophalen van aandachtspunten,
opmerkingen en verwachtingen voor het vervolg.

-

29 april memo met resultaat consultatie commissie FBA ter bespreking in d&h.

-

25 mei doorgeleiding van concept RES’en door d&h aan de regio’s.

De externe route kent een vergelijkbaar besluitvormingsproces. Waarbij het streven is de
concept RES’en uiterlijk 1 juni ter doorrekening aan te bieden aan het Centraal
Planbureau voor de Leefomgeving.
Onduidelijk is wat de effecten van het Coronavirus op het RES proces zullen zijn. Het is
de vraag of de planning gehandhaafd kan worden nu bijeenkomsten met inwoners en
volksvertegenwoordigers (terecht) worden afgezegd. Een aantal regio’s en de provincie
Gelderland hebben een verzoek tot uitstel van 4 maanden ingediend bij het NPRES.
Desondanks gaan we er vooralsnog vanuit dat de concept RES’en op 1 juni ingediend
kunnen worden.
Ondertekening
Dijkgraaf en heemraden.

Advies commissie
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Bijlagen

Bijlage 1: Factsheet RES Amersfoort
Bijlage 2: Factsheet RES Cleantech
Bijlage 3: Factsheet RES Foodvalley
Bijlage 4: Factsheet RES Noord-Veluwe
Bijlage 5: Factsheet RES’en Arnhem-Nijmegen, U16 en West Overijssel
Vol-inliggende RES’en
Bijlage 6: Concept RES Amersfoort
Bijlage 7: Concept RES Cleantech
Bijlage 8: Concept RES Foodvalley
Bijlage 9: Concept RES Noord-Veluwe
Snipper RES’en
Bijlage 10: Concept RES U16
De bijlagen 6 t/m 10 zijn beschikbaar in iBabs in de gedeelde folder “2020 RES
algemeen Bestuur”
Concept RES West Overijssel (niet beschikbaar vanwege embargo tot 23 april)
Concept RES Arnhem-Nijmegen (eind mei beschikbaar)

