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Beste raadsleden en commissieleden,

Inleiding

De ondertekening van het nationaal Klimaatakkoord komt steeds dichterbij en daarmee moeten we 

ook als regio Arnhem Nijmegen binnenkort een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Dit is 

een strategie voor opwekking van grootschalige duurzame energie en een regionale structuur 

warmte binnen onze regio. De eerste stap is het vaststellen van een startnotitie waarin de 

uitgangspunten en spelregels vast worden gelegd hoe we als regio Arnhem Nijmegen tot een RES 

komen.

In december 2018 informeerde wij u al over het globale proces van de Regionale Energie Strategie. 

In de nieuwsbrief vanuit de regio die begin april aan u is verzonden, is meer informatie gegeven 

over hoe de organisatie in de regio Arnhem – Nijmegen wordt vormgegeven. Inmiddels is duidelijk 

dat de ondertekening van het nationaal klimaatakkoord niet meer voor de zomer zal plaatsvinden. 

Dat geeft ons de ruimte om de startnotitie in concept met u te delen. Op 15 mei 2019 is de concept 

startnotitie RES in het portefeuillehouders overleg duurzaamheid van de regio Arnhem Nijmegen 

besproken en is besloten concept startnotitie met een positief advies door te geleiden naar de 

eigen colleges en gemeenteraden.

Kernboodschap

Een belangrijk uitgangspunt in het opstellen van de RES voor de regio Arnhem Nijmegen is dat deze 

van, voor en door de regio is. Daarom is het van belang dat u als raad op basis van de concept 

startnotitie RES het college en/of de portefeuillehouder duurzaamheid aandachtspunten mee kan 

geven. De concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen treft u als bijlage aan.

Inhoudelijke boodschap

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is bepaald dat we in 2030 49% 

CO2 reductie moeten hebben behaald ten opzichte van 1990. En in 2050 80-95% reductie.

Voor de uitwerking van het Klimaatakkoord Parijs is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Naar 

verwachting wordt die kort na de zomer ondertekend. In het Nationaal Klimaatakkoord is bepaald 

dat alle regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie moeten opstellen. Dit is een strategie 

voor opwekking van grootschalige duurzame energie en een regionale structuur warmte.

De regio Arnhem Nijmegen stelt ook een RES Arnhem Nijmegen op. Met het opstellen van de 

strategie maken we als regio gebruik van de vele stappen die we al gezet hebben in de 

energietransitie, zoals de Routekaart Energietransitie waarin de route wordt geschetst om tot een 

CO2 reductie van 55% te komen in 2030.
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Proces

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

startnotitie  concept bod aan NP RES1   doorrekening door planbureau van de concept biedingen 

uit alle regio’s  definitief bod aan NP RES (RES 1.0). 

We zijn nu in de eerste fase aanbeland: de (concept) startnotitie. In de (concept) startnotitie RES 

Arnhem Nijmegen staan de uitgangspunten die we als regio hanteren om tot een (concept) bod te 

komen. Er staan afspraken in over de opgave, het resultaat, het proces, de planning, 

besluitvorming en participatie. Zoals gezegd vindt u de concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen 

in de bijlage. 

Wij bespreken de concept startnotitie graag met uw raadscommissie op 11 juni zodat wij ook uw 

reacties kunnen meenemen in het proces tot het opstellen van de definitieve startnotitie.

Vervolgproces

De reacties uit de raden op de concept startnotitie worden meegenomen door de wethouders in het 

PFO Duurzaamheid na het zomerreces. In het PFO wordt de definitieve startnotitie opgemaakt 

waarin de input uit de raden en ook eventuele wijzigingen uit het ondertekende klimaatakkoord 

worden meegenomen. 

Naar verwachting vindt de ondertekening van het klimaatakkoord kort na de zomer plaats. Vlot 

daarna wordt de definitieve startnotitie aan de raden, Staten en AB’s ter vaststelling voorgelegd.  

Bijlage: Concept startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen (17 mei 2019)

1  NP RES = Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
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