
Voorstel 

• In te stemmen met het voorgestelde besluitvormingsproces RES’en; 

• Kennis te nemen van de afwijkende procedure in de RES Cleantech en de 

vertraging in RES U16. 

 

Inleiding 

De afgelopen periode is er in de regio’s hard gewerkt aan de regionale energie strategie 

1.0 (RES 1.0). De regionale stuurgroepen bieden de RES 1.0 momenteel aan voor 

verdere besluitvorming in de bestuursorganen van de gemeenten, provincies en 

waterschappen. Inhoudelijk en procesmatig bent u onder meer door de bijeenkomsten in 

de RES-regio’s en onze eigen RES-factsheets geïnformeerd.  

In het beeldvormend AB van 22 maart stond het RES-proces centraal en heeft u 

gesproken over de besluitvorming van de RES 1.0. 

 

Beoogd effect 

Een helder proces en soepele besluitvorming over de 7 RES’en.   

 

Procesvoorstel besluitvorming RES’en 

• Vanaf april geven de stuurgroepen in de verschillende RES regio’s de RES 1.0 vrij ter 

vaststelling (of specifiek voor RES Cleantech ter inspraak); 

• Aan de colleges van B&W, aan GS en aan het d&h van de waterschappen wordt 

gevraagd deze ter besluitvorming voor te leggen aan de volksvertegenwoordigers. De 

volksvertegenwoordigers nemen uiterlijk begin juli een besluit over de RES 1.0;  

• D&H stelt voor om de vrijgegeven RES’en via de commissie (7 juni) vast te laten 

stellen in het AB van 5 juli 2021.  
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Argumenten 

1.1 Vaststelling van RES 1.0 door AB is in lijn met eerdere afspraken  

De vaststelling van de RES 1.0 door het AB is in lijn met de gemaakte afspraken met u 

aan het begin van het RES proces en de handreiking vanuit het Nationaal Programma 

RES.  

1.2  Dit voorstel doet recht aan het beeld dat we hebben opgehaald tijdens het 

beeldvormend AB op 22 maart jl.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Niet alle RES-regio’s lopen dezelfde marsroute. 

De procedure van RES Cleantech wijkt af van andere RES regio’s, waardoor pas in het 

najaar deze RES vastgesteld kan worden. Om invulling te geven aan het 

participatieproces wordt aan de colleges van de gemeenten, de provincie, de 

waterschappen in de Cleantech Regio gevraagd om de RES 1.0 vrij te geven voor 

inspraak.  

RES U16 vertraagd eveneens. Definitieve vaststelling vindt plaats in het najaar. Dit 

betekent dat we hiervoor in het najaar bij u terugkomen. 

 

1.2 De besluitvorming in het AB is na 1 juli; de uiterste inleverdatum bij NP RES 

Met de RES- regio’s is gecommuniceerd dat de besluitvorming in ons waterschap op 5 juli 

zal plaatsvinden. Ook een aantal gemeenten besluiten overigens na 1 juli. Alle besluiten, 

inclusief reacties, worden verzameld en meegezonden bij het indienen van RES 1.0 bij 

het Nationaal Programma RES.  

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Komende periode bereiden we de stukken voor gericht op de besluitvorming over de 

RES’en 1.0 in uw AB vergadering van 5 juli, met daaraan voorafgaand de 

commissievergadering op 7 juni.  

 

Na het vaststellen van RES 1.0 vindt er iedere twee jaar formele afstemming plaats met 

u als volksvertegenwoordiger; 1 juli 2023 is zo’n tweede tussentijds ijkmoment. Samen 

zetten we zo de volgende stappen op weg naar een energie neutrale regio. 

 

Standpunt commissie 

De commissie adviseert om dit onderwerp als hamerstuk te agenderen. Dit na enige 

verduidelijking van de heemraad over het stuk.  

 

Bijlagen 

- 
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Ondertekening 

 

dijkgraaf en heemraden, 

 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris dijkgraaf 

 

 

Besluit 

 


