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Kennis te nemen van 
1. Het proces waarmee we regionaal willen komen tot een Regionale Energie Strategie 

(RES) voor de Achterhoek zoals beschreven in de bijlage “Voortgangsnotitie RES 
Achterhoek” 

 
Context 
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse 
uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In het 
klimaatakkoord is bepaald dat regio’s samen moeten werken aan een energiestrategie, de 
Regionale Energie Strategie (hierna: RES). 
 
Het proces om te komen tot een RES wordt niet eenvoudig en de beschikbare tijd is 
beperkt. In de bijlage “Voortgangsnotitie RES Achterhoek” staat beschreven hoe de 
Achterhoekse RES vorm gaat krijgen en hoe het proces doorlopen gaat worden.   
 
Kernboodschap 
In het klimaatakkoord is opgenomen dat er 35 TWh duurzame energie op land opgewekt 
moet worden, verdeeld over de 30 regio’s. Dichtbevolkte regio’s met veel energie 
vragende industrie zullen naar verwachting niet in staat zijn om in hun eigen behoefte te 
voorzien. Andere regio’s die hiertoe wel in staat zijn zullen dit moeten opvangen. De 
opgave is om met alle regio’s samen de doelstelling te halen. 
 
De RES Achterhoek gaat inzicht geven waar en hoeveel energie er binnen onze regio 
opgewekt gaat worden. Daarmee krijgt de RES een directe impact op ons Achterhoekse 
landschap. 
 
Het opstellen van de RES gaat in twee stappen. De deadline voor het indienen van het 
concept-RES is 1 juni 2020. De RES Achterhoek is dan nog niet af maar geeft al wel inzicht 
in hoe de Achterhoek wil bijdragen aan de 35 TWh. Na landelijke toetsing van alle 
regionale concept-RESsen, gaan we toewerken naar de definitieve RES. De definitieve RES 
moet op 1 maart 2021 ingediend worden. 
 
De RES sluit aan op het door u vastgestelde beleidskader duurzame energieopwekking 
Doetinchem d.d. 25 april 2019. De RES geeft een nadere uitwerking aan dat beleid door 
zoekgebieden aan te wijzen. De vaststelling van de concept - RES is een bevoegdheid van 
het college. De vaststelling van de definitieve RES is een bevoegdheid van de raad. Gezien 
de impact is het goed dat u op de hoogte bent en weet hoe het proces wordt 
vormgegeven. 
 
De opgave voor duurzame energieopwekking wordt meegenomen in de input bij de (op 
te stellen) gebiedsvisies t.b.v. de omgevingsvisie. De RES wordt in samenspraak met de 
omgevingsvisie vormgegeven. 
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Vervolg 
In februari zal het RES proces in een informatieve raad met u worden besproken. We 
streven naar bespreking van de concept-RES in de beeldvormende raad van 14 mei 2020. 
 
Bijlagen 
1. Voortgangsnotitie RES Achterhoek 


