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Onderwerp : Voortgang Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES)

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeer ik u over de voortgang van de werkzaamheden aan de regionale energiestrategie
Achterhoek (RES), de besluitvorming daarover en de betrokkenheid van de raden, PS en AB daarbij.

Planning RES
De kabinetsmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus to beteugelen hebben de
oorspronkelijke planning van de opstelling van de dertig regionale energie strategieen doen
veranderen. Volgens deze planning zouden de energieregio's de concept-RES op 1 juni 2020
indienen. Aansluitend zou een verder uitgewerkte versie als RES 1.0 in maart 2021 worden
ingediend bij het nationaal programma RES (npRES).

Het npRES heeft besloten deze data aan to passen. De bestuurlijk vastgestelde concept-RES moet
nu op 1 oktober worden ingediend. De RES 1.0 moet zijn ingediend op 1 juli 2021.

Vaststelling concept-RES en RES 1.0
De Handreiking RES 1.0, die kaders aanreikt voor inhoud, procesvoering en besluitvorming over de
RES, gaat uit van de vaststelling van de concept-RES door de colleges van B&W, Gedeputeerde
Staten en het DB van waterschappen, en de vaststelling van de RES 1.0 door de raden van de
gemeenten, Provinciale Staten en AB waterschap. Zij zijn samen de partners in iedere RES-regio.
Deze vaststellingslijn wordt in de Achterhoek gevolgd.

Raadsinformatie
In de Achterhoek zetten we in op een betrokkenheid van (de leden van) de 8 gemeenteraden,
provinciale Staten Gelderland en AB Waterschap Rijn en Ussel bij de RES. Zo zijn raadsleden in de
septembervergadering van de Achterhoekraad in 2019 over de RES ge'informeerd en zijn raden en
Staten begin dit jaar door de programmaleider RES Achterhoek geinformeerd. De uitbraak van het
coronavirus heeft ertoe geleid dat geplande informatierondes richting de raden, Staten en AB zijn
afgelast.
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Inhoud concept-RES
Corona heeft er voor gezorgd dat ook de werkzaamheden om to komen tot de concept-RES zijn
beperkt tot een inhoudelijke slag. De concept-RES heeft nu de status van een snort
voortgangsrapportage waarin "slechts" enkele inhoudelijke aanzetten zijn opgenomen.

Proces richting RES 1.0
Deze inhoudelijke aanzetten worden verder uitgewerkt richting RES 1.0. Daarbij zal nadrukkelijk de
verdere betrokkenheid van inwoners, organisaties en ondernemers en dus ook raden, Staten en AB
worden gezocht. Voor organisaties en ondernemers vindt dat met name op regionaal niveau
plaats; voor de participatie van de inwoners wordt nadrukkelijk aangesloten bij de processen zoals
deze al lopen in de gemeenten cfr eerder afgesproken kaders. Momenteel wordt gewerkt aan een
strategie en bijbehorende activiteiten om de betrokkenheid van deze stakeholders vorm to geven.
Deze strategie wordt in juni afgerond.

Om zo snel mogelijk de nadere uitwerking richting RES 1.0 to kunnen starten, en daartoe een
afgewogen traject to kunnen inrichten, hebben de portefeuillehouders duurzaamheid besloten om
de bestuurlijk vastgestelde concept-RES op 1 juli 2020 in to dienen.
De concept-RES wordt eind mei verzonden aan de colleges en DB zodat behandeling medio juni kan
plaatsvinden. Over de besluitvorming worden de gemeenteraden, PS en AB door de colleges en DB
geinformeerd.

Ik hoop u hiermee voor dit moment afdoende to hebben geinformeerd. Graag wijs ik u nog op onze
website www.resachterhoek.nl waar u ook veel informatie aantreft.

Vriendelijke groeten,

''/
F. Langeveld,
Bestuurlijk trekker RES Achterhoek


