Verslag van de Bestuurstafel bijeenkomst Klimaatneutrale regio van 18 september 2019
1) Opening
De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd, we beginnen met:
5) Werving kernteam
Om de startnotitie zoals die nu bij colleges en raden ligt ook uit te voeren wordt een regionaal
ambtelijk kernteam gevormd. De ambtelijke opdrachtgevers hebben deze zomer een
wervingsprocedure doorlopen voor de vervulling van de vacatures in het kernteam. De uitkomst is
dat Lenny Putman is benoemd als programma-manager. Hartelijke felicitaties zijn haar deel. Lenny
licht verder toe dat de projectleider warmte en de communicatiestrateeg ook al geworven zijn. Voor
de projectondersteuner worden vandaag de sollicitatiegesprekken gevoerd. Projectleider elektriciteit
en de medewerker communicatie moeten extern (buiten de deelnemende organisaties) worden
geworven.
2) Planning BT’s en bestuursdagen
Zie de sheets onderaan dit verslag. Er is gepland wat wanneer op de bestuurstafel komt. Omdat het
kernteam nog niet helemaal compleet is, zullen er dingen knel komen. Voor elektriciteit is een
goede afstemming met collega’s (zowel ambtelijk als bestuurlijk) van de Provinciale omgevingsvisie
(POVI) en het ontwikkelbeeld groen en landschap cruciaal. Gedacht wordt aan het gezamenlijk
opdracht verlenen voor de bouwsteen energielandschappen.
De discussie over de planning levert op dat:
-

-

-

We niet nog meer vergadermomenten willen dan nu gepland. Als we niet klaar komen
worden oplossingen gezocht in prioritering. De hoogste prioriteit hebben de zaken die voor
het concept bod echt van belang zijn en waar we ook echt zelf over gaan. Zo bezien moet
participatie naar voren en kan warmte wel wat naar achteren. De volgorde van bespreking
van Isoleren van koopwoningen (UThuis) , mobiliteit en de rolverdeling markt / overheid
wordt nog nader overlegd.
Vanuit het Nationaal Programma RES is aangegeven dat we qua abstractieniveau per
hoogspanningsvlak aan moeten geven hoeveel duurzame elektriciteit we gaan opwekken
met wind en zon (vermogen). Voor goede besluitvorming in de gemeenten is waarschijnlijk
meer detail nodig dan dit abstractieniveau. Wat daarvoor het beste abstractieniveau is
(grootte van zoekgebieden en hoeveelheid) is nog onderwerp van gesprek.
Gemeentegrenzen en hoogspanningsvlakken komen NIET overeen, er zijn in ons gebied meer
gemeenten dan hoogspanningsvlakken. Hoogspanningsvlakken zijn vooral vanuit het
perspectief van de netwerkbeheerders (Stedin en Tennet) erg belangrijk.
Het noodzakelijk is om goed en duidelijk af te spreken welke stukken wanneer naar de
colleges en raden gaan en of deze ter besluitvorming of ter informatie worden aangeboden.
Het komt de duidelijkheid ten goede als de colleges hier op dezelfde manier mee omgaan.
Informatieverstrekking via U10 Beraden moet hier ook goed in worden gebruikt en ingepast.
Raden moeten enerzijds goed worden meegenomen en anderzijds niet worden overspoeld
met informatie.

3) Moties VNG - BALV
Vanuit de RES regio u16 zijn 5 moties in voorbereiding voor de Bijzondere Alegemene
ledenvergadering (BALV) van de VNG over het klimaat akkoord. Deze is in november.
A) Er is een motie die ervoor pleit geen plaats te bieden aan gaswinning uit kleine velden in de
RES-sen. Hierover wordt opgemerkt dat dit expliciet moet gaan over kleine gasvelden op land
(en niet op zee).
B) Er is een motie die zorgt uitspreekt over de beschikbaarheid van voldoende geld voor de
uitvoering van de energiestrategie, zeker in relatie tot de toenemende kosten van andere
gemeentelijk taken. Hierover wordt opgemerkt dat deze motie zakelijker moet zijn: bij een
nieuwe taak voor gemeenten hoort gewoon extra geld.
C) Er is een motie die ervoor pleit de RES-sen niet elke twee jaar, maar elke 5 jaar te
“vernieuwen”. Hier kunnen aanwezigen zich in vinden
D) De motie over voldoende netwerkcapaciteit behoeft nog nadere aanscherping
E) Over de motie waarin meer voorbereidingstijd wordt gevraagd ontstaat discussie. Voor de
partners in de energiesector is uitstel vervelend, en de gemeenten hebben al extra tijd
gekregen tov het eerdere voorstel.
Over de moties praten we de volgende keer (18 oktober) door, deze bespreking was vooral om
toestemming te vragen hiermee “de boer op” te gaan. Die toestemming is er. Ondertussen za;l er
contact zijn met landelijke secretariaten en andere RES regio’s, want als iedere regio met 5 moties
komt liggen er 150 en dat is teveel van het goede.
4) Startnotitie en plan van aanpak
Er wordt kort stilgestaan bij de bespreking van de startnotitie in de raden. Die vindt overal plaats, er
worden verschillende moties en zienswijzen opgesteld. Deze welkom en zullen in een later stadium
worden besproken / verwerkt. Hoe we zorgvuldig met “moties”, “ziensdwijzen” en “amendementen”
omgaan zullen we dan bezien. Tot dusver stuiten de stukken nergens op een afwijzing.
5) Al geweest
6) Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
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(parlementen)
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12/7 – 01/10/2019

01/03 – 01/06/2020

RES 1.0
(parlementen)
1/10/2020
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RESsen bekend
Indienen bij het Nationaal Programma RES
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Ontwerp RES 1.0 met concept bod elektriciteit (1 juni 2020)
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Definitief RES 1.0 met definitief bod elektriciteit (1 maart 2021)

u

RES 2.0 (maart 2023)

01/01 – 01/03/2021

Tijdspad plan van aanpak

Participatie incl. gesprekken overheden
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Niveau van uitspraken ontwerp RES???

Bestuurstafels en bestuurdersdagen
u

Bestuurstafels U10

u

Bestuurdersdagen: thematische bijeenkomst met een onderdeel
‘bestuurstafel RES’

Tabel integrale planning en tabel met het onderdeel thema’s apart
u

Wel / niet alle thema’s behandelen voor ontwerp RES? (bij wel – meer
bijeenkomsten of langere bijeenkomsten dan integrale planning nu)

u

Werkwijze notities

u

Planning integraal akkoord?

