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Geadviseerd besluit
1.  In te stemmen met de startnotitie “RES Regio Arnhem Nijmegen” 

Toelichting op beslispunten
Het opstellen van de RES Arnhem Nijmegen kent het volgende proces: 

1. startnotitie 
2. concept bod aan rijk
3. doorrekening door planbureau van de concept biedingen uit alle regio’s 
4. eind bod aan rijk. 

We zijn nu in de fase aanbeland van het vaststellen van de startnotitie. Hierin staan de 

uitgangspunten die we als regio hanteren om tot een bod te komen. Er staan afspraken in over de 

opgave, het resultaat, het proces, de planning, besluitvorming, participatie. In de bijlage vindt u de 

startnotitie. Wilt u snel een overzicht hebben van de afspraken, dan kunt u de grijze blokken lezen.

Afgelopen zomer hebben alle colleges in de Regio Arnhem Nijmegen de conceptstartnotitie RES 

besproken en aan de raden (ter info) voorgelegd. In Renkum is dat gebeurd tijdens de 

raadscommissie van 11 juni 2019. De reacties uit de raden zijn verzonden naar de RES-

werkorganisatie en verwerkt en/of beantwoord. In de bijlage vindt u de gewijzigde startnotitie en 

een reactienota. U wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde startnotitie en deze ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Beoogd effect
De Regionale Energie Strategieën van alle 30 regio’s moeten er samen voor zorgen dat het CO₂-

reductiedoel uit het Klimaatakkoord haalbaar is. Met het vaststellen van de startnotitie, worden de 

uitgangspunten en spelregels in de regio Arnhem-Nijmegen vastgelegd. Dit vormt de basis van het 

proces tot aan bod. 

Kader
In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2050 95% CO2-reductie ten opzichte van 1990 

moet hebben behaald. In 2030 is dat 49%. Om dit doel te halen,  hebben de overheid, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord gesloten. 
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Hierin is o.a. opgenomen dat alle dertig regio’s,  waaronder Arnhem Nijmegen, een RES opstellen 

waarmee ze hun bijdrage aan de nationale doelstelling op het gebied van duurzame energie kenbaar 

maken.

Argumenten
1.1 De startnotitie geeft duidelijkheid welke uitgangspunten en spelregels we in de regio hanteren om  

tot de duurzame energieopwekking te komen.

Ten aanzien van de concept startnotitie zijn een aantal zaken aangescherpt: 
 wanneer hebben de raden welke rol in het proces?
 wanneer spreken we van consensus?

Met deze aanpassingen zijn de spelregels helder en geven ze goed weer hoe we in de Regio Arnhem 

Nijmegen aan de slag gaan met het vraagstuk hoe we tot duurzame energieopwekking komen. 

Eveneens is een memo bij de startnotitie toegevoegd die ingaat op de verschillende reacties die door 

gemeenten zijn ingediend. Veel vragen waren er over het proces na de startnotitie zoals de 

communicatie naar inwoners, het participatietraject. In de reactienota staat het antwoord op deze 

vragen. Ook geeft de nota duidelijkheid over het vervolg na de startnotitie. 

Kanttekeningen
Bij de besluitvorming zijn 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie betrokken. Regionaal 

wordt in het kader van de besluitvorming gestreefd naar consensus; dat de partijen er samen op 

regionaal niveau uitkomen. Als consensus niet mogelijk is, is een zo groot mogelijke meerderheid het 

uitgangspunt. De individuele afwegingsruimte van een gemeente is dan ook beperkt.

Besluiten van een raad hebben betrekking op de eigen gemeente. Als een raad de Startnotitie 

amendeert dan geldt dit besluit alleen voor deze gemeente. Deze wijze van besluitvorming (en de 

gevolgen daarvan) is het gevolg van hoe de Regio Arnhem Nijmegen is georganiseerd, namelijk de 

lichte vorm van regionale samenwerking het 'Gemeenschappelijk Orgaan'. De werking van het Huis 

van Thorbecke is een beginsel van onze democratisch bestel en dit principe blijft overeind.

Draagvlak
Stakeholders, waaronder lokale partijen, worden uitgebreid betrokken in het traject. Participatie 

van inwoners is aan de gemeenten maar wordt door de RES-organisatie gefaciliteerd. 

Aanpak/Uitvoering
Nadat uw raad met de startnotitie in januari heeft ingestemd, worden de besluiten uit alle raden in 

de regio verzameld door de voorzitter van het PFO duurzaamheid. Het proces om te komen tot een 

conceptbod wordt vervolgens gestart. 

Communicatie
Over dit besluit is geen communicatie nodig. In het proces van de RES is uitgebreid aandacht voor 

communicatie en vooral participatie. 

Financiële consequenties
N.v.t.

Juridische consequenties
N.v.t.
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Personele consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
De RES geeft invulling aan de klimaatdoelstellingen, zowel op nationaal niveau als op Renkumse 
schaal.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Standpunt O.R. 
N.v.t.

Alternatieven 
N.v.t.

Bijlagen
- Startnotitie “RES Regio Arnhem Nijmegen” 
- Reactienota behorende bij Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen
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