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Geadviseerd besluit
1) Kennis te nemen van de begrotingswijziging Groene Metropoolregio met betrekking tot de 
opgave Circulaire Regio/RES
2) De bijgesloten zienswijze in te dienen ‘we zijn akkoord met de begrotingswijziging en het 
verzoek om actiever in te zetten op lobby activiteiten’

Toelichting op beslispunten
Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft op 6 april 2022 ingestemd met een 
bijdrage van in totaal € 223.000,- in 2022 voor de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0.  Het betreft
een bijdrage van de 16 deelnemende gemeenten aan de RES. Dit is conform een unaniem voorstel 
van het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio/ RES, d.d. 9 maart 2022.  Het Bestuurlijk Platform is 
het overleg van de 16 wethouders betrokken bij de RES.

In de gemeenschappelijke regeling regio Arnhem Nijmegen is opgenomen dat voor een 
begrotingswijziging met een wijziging in de bijdrage voor gemeenten, u als raad in de gelegenheid 
wordt gesteld om uw zienswijze hierop te geven. Hierbij geven wij u de gelegenheid deze zienswijze
kenbaar te maken. Op 6 juli a.s. neemt het algemeen bestuur kennis van uw zienswijze en neemt 
een definitief besluit. 

We stellen u voor kennis te nemen van de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES 
van € 223.000,- (30ct per inwoner) in 2022 en om te besluiten de zienswijze in te dienen ‘We zijn 
akkoord met de begrotingswijziging en het verzoek om actiever in te zetten op lobby activiteiten'. 

Beoogd effect
Een goede uitvoering van de afspraken in de RES 1.0 en realisatie van de RES 2.0 van, voor en door
de regio. 

Kader
- Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen
- Visie Grootschalige Opwek
- Transitievisie Warmte
- Routekaart Op naar een klimaatneutraal Renkum 2040
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Argumenten

1.1     De extra bijdrage is in 2022 noodzakelijk om tot de uitvoering van de afspraken in 
de RES 1.0 te komen en om tot een RES 2.0 te komen in lijn met de afspraken binnen
het Nationaal Programma RES.
RES 1.0 is opgesteld en vastgesteld. Daarmee hebben zowel deelnemers als de regio de 
opdracht gekregen om daar uitvoering aan te geven en om te komen tot een RES 2.0. Met de 
huidige middelen vanuit het Rijk voor de regionale samenwerking in 2022 (€ 500.000,-) en het 
resterend RES 2.0-budget van € 200.000,- van 2021  is het uitvoeringsprogramma (UVP) niet 
uitvoerbaar. De regionale middelen die bij de vorige RES zijn ingezet uit verschillende regionale
bronnen voor klimaat zijn uitgeput. Dit betekent een acuut probleem, omdat het grootste deel 
van de werkzaamheden voor de RES 2.0 liggen in 2022. Indien we in de zomer 2023 een RES 
2.0 vastgesteld willen hebben, dient de concept RES in februari/maart 2023 klaar te zijn. 
Zonder middelen van deelnemers in 2022 zal de RES 2.0 niet alle onderdelen bevatten en op 
kwaliteit op inhoud en (bestuurlijk) proces fors inboeten.

2.1 Het college is bereid om de extra bijdrage van €0.30 ct per inwoner binnen de 
begroting op te lossen

Op 17 februari 2022 is op het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio (BPCR) het gesprek gevoerd 
over de wens om het UVP tot uitvoering te brengen en tegelijk het gebrek aan middelen voor 
uitvoering van het UVP in 2022 en verder. Dit is gedaan aan de hand van een concept UVP en 
drie scenario’s: hoofd boven water houden, goede basis en duurzaam huis. Er is bestuurlijk 
consensus bereikt op scenario goede basis (extra bijdrage van €0.30 ct per inwoner). Op 8 
maart 2022 heeft het college van de gemeente Renkum ingestemd met een bijdrage voor de 
RES in 2022 van €9.423,60 ten laste van 2H Energie en Klimaat. Tijdens het Bestuurlijk Platform
Circulaire Regio van 9 maart 2022 bleek dat alle aanwezige bestuurders van deelnemende 
gemeenten de ruimte hebben voor een eigen afweging of commitment hebben van hun college 
om akkoord te geven op een extra bijdrage van €0.30 ct per inwoner aan de RES.

2.2 Restitutie als uitgangspunt bij eventuele rijksbijdrage aan de regio
Als uitgangspunt geldt dat indien blijkt dat het Rijk alsnog substantieel middelen beschikbaar 
stelt aan de regio voor de RES in 2022 en het regionale RES budget hierdoor boven het 
scenario 'Duurzaam Huis’ uitkomt, dit bedrag boven het scenario Duurzaam Huis gerestitueerd 
zal worden. Op het Bestuurlijk Platform Circulaire regio zal nog het gesprek plaatsvinden of 
restitutie reeds plaatsvindt over het bedrag boven het scenario ‘Goede Basis’.

2.3 De provincie levert in 2022 ook een extra bijdrage aan de RES.
De provincie heeft reeds € 80.000,- subsidie verstrekt, levert capaciteit in het projectteam RES, 
draagt de helft van de kosten van de planMER tot een maximum van € 60.000,- en draagt bij 
met onderzoek/expertise (o.a. onderzoek warmtebronnen).  Vanuit de wens voor meer 
aandacht voor warmteprocesbegeleiding in warmteclusters mogelijk te maken, levert de 
provincie personele inzet op het faciliteren van de regionale warmte clusters Parenco, AVR en 
ARN.

2.4 Er is financiële dekking in de begroting 2022.
De bijdrage van onze gemeente (€9.423,60) is beschikbaar binnen de huidige begroting, uit de 
extra beschikbaar gestelde middelen uit de gemeentelijke begroting 2022 voor energie en 
klimaat. Daarnaast is de verwachting dat we als gemeente in 2022 extra middelen van het Rijk 
ontvangen voor onze klimaatactiviteiten.

Kanttekeningen
1.1 Het betreft een incidentele bijdrage aan de RES. 
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Doordat de regionale middelen voor de RES niet structureel zijn wordt de organisatie opgebouwd, 
afgebouwd, weer opgebouwd, weer afgebouwd etc. Dit is inefficiënt: steeds moeten mensen zich 
inwerken en de onderlinge samenwerking moet steeds opnieuw gevormd worden, kennis gaat 
verloren en veel wordt met tijdelijke inhuur extern of via inhuur bij gemeenten (inmiddels gebleken 
niet altijd goedkoper dan externen) ingevuld. Het nieuwe BPCR zal bepalen hoe om te gaan met 
een structurele bijdrage voor de RES. 

Draagvlak
Binnen het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio (BPCR) is draagvlak voor de voorliggende 
beslispunten. 

Aanpak/Uitvoering
We stellen uw gemeenteraad voor als zienswijze in te dienen  ‘We zijn akkoord met de 
begrotingswijziging en het verzoek om actiever in te zetten op lobby activiteiten' en we informeren 
de regio op 15 juni 2022 over de behandeling van de zienswijze van de gemeenteraad in de 
raadscommissie van 14/15 juni. De zienswijze zal na behandeling in de gemeenteraad van 29 juni 
worden nagestuurd aan de regio. 

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
Het betreft een incidentele bijdrage van €9.423,60 voor de RES aan de regio in 2022. Deze kosten 
kunnen gedekt worden uit de extra beschikbaar gestelde middelen uit de gemeentelijke begroting 
2022 voor energie en klimaat. De afspraak met de gemeenteraad om €53.000 in te zetten voor het 
bestrijden van energiearmoede komt niet in gevaar, omdat we hier inmiddels een rijksbijdrage voor
hebben ontvangen. Indien blijkt dat het Rijk alsnog substantieel financiële middelen beschikbaar 
stelt voor de RES in 2022 en de middelen van de RES daardoor boven het scenario 'Duurzaam Huis’
uitkomen, zal het ‘overige bedrag’ gerestitueerd worden. Daarnaast is de verwachting dat we als 
gemeente in 2022 extra middelen van het Rijk ontvangen voor onze klimaatactiviteiten.

Juridische consequenties
De gemeenteraad gaat over de financiën van de gemeenten en wordt gevraagd om haar zienswijze
te geven op de begrotingswijziging van de Groene Metropoolregio, wetende dat het college heeft 
aangegeven bereid te zijn dit binnen de begroting op te lossen (zie collegebesluit 8 maart 2022).  
Het eerdere collegebesluit om in stemmen met een bijdrage voor de RES in 2022 van €9.423,60 
(€0.30 ct per inwoner) ten laste van 2H Energie en Klimaat, hoeft niet te worden ingetrokken. 

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
De energietransitie is een gezamenlijke opgave van de regio die vraagt om regionale 
samenwerking. Dit besluit draagt zowel lokaal als regionaal bij aan onze doelen en ambities op het 
gebied van de energietransitie.  

Effect op vermindering regeldruk
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n.v.t.

Alternatieven 
n.v.t.

Bijlagen
1) Brief van de Groene Metropoolregio aan de Gemeenteraad 
2) Begrotingswijziging Circulaire Regio
3) Zienswijze "We zijn akkoord met begrotingswijziging en het verzoek om actiever in te zetten op 

lobby activiteiten"
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