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Geacht bestuur,

Op 20 april heeft u ons de begrotingswijziging Circulaire Regio en de zienswijzebrief van de Groene 
Metropoolregio aan de Gemeenteraad toegestuurd. 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over hoe u een bijdrage levert aan de Regionale 
Energie Strategie. Wij waarderen dat u, ondanks de tegenvallende Rijksbijdrage, een 
Uitvoeringsplan (UVP) heeft opgesteld dat recht doet aan de opgave en de kostenstijging voor 
gemeenten in 2022 beperkt tot 30ct per inwoner. 

Wel willen wij onze zorgen uitspreken over de beperkte bijdrage van het Rijk aan de begroting. De 
energietransitie is een gezamenlijke opgave, die zowel een eigen inspanning en 
verantwoordelijkheid vraagt als voldoende middelen en bevoegdheden vanuit het Rijk. Wij 
verzoeken u daarom om sterker in te zetten op een actieve lobby richting Den Haag om de 
benodigde Rijksbijdrage voor de RES vrij te maken voor 2022 en verder. 

Ook verwachten wij van u, dat u ons zo snel mogelijk informeert wanneer er alsnog financiële 
middelen voor de RES beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk. 

Met in achtneming van bovengenoemde punten zijn wij akkoord met de begrotingswijziging met 
een totale bijdrage aan de RES van € 223.000,- (30ct per inwoner) in 2022'. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

J (Juul). Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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