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Geachte volksvertegenwoordigers van de RES Regio Foodvalley,
In de informatiebrief van januari jl. en het Energieprogramma hebben we aangegeven voornemens te
zijn u rond deze zomer de Kadernotitie RES voor te leggen ter besluitvorming. Deze kadernotitie heeft
met name betrekking op de wijze van besluitvorming van RES 2.0 en 3.0 en de rol van de
volksvertegenwoordigers en stakeholders in de uitvoering. Door actuele ontwikkelingen, die we in
deze brief toelichten, verwachten we de Kadernotitie pas aan het einde van het jaar aan u te kunnen
voorleggen.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES-en tweejaarlijks worden geactualiseerd. Dit
uitgangspunt is echter veranderd. Voor het vervolg maken we een onderscheid tussen een
tweejaarlijks voortgangsdocument en een inhoudelijke herijking van het document waarbij landelijk
globaal het volgende is aangegeven:
RES Voortgangsdocument 2023:
• procesmatige blik op de voortgang
• tweejaarlijks is de basis voor landelijke monitoring
• vaststelling door besturen (colleges van B&W, GS en DB Waterschap) en ter kennisgeving
aan de volksvertegenwoordigende organen
Herijking RES 2.0:
• aanvullingen of wijzigingen op de RES 1.0
• vaststelling, net als RES 1.0, door de volksvertegenwoordigende organen
• mogelijk plan-m.e.r.-(beoordelings)plichtig
• regio bepaalt planning zelf
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1/1/2025 blijft een belangrijke datum voor het Klimaatakkoord omdat de op deze datum
verleende vergunningen zeer waarschijnlijk voor 2030 zijn gerealiseerd. Het is daarmee een
belangrijke indicator voor de realisatie van ons bod in 2030

De aanleiding voor deze ‘knip’ in de RES is een juridische analyse die is gedaan naar de noodzaak
van het uitvoeren van een plan-MER voor de RES onder de nieuwe Omgevingswet. Daaruit is
gebleken dat in een aantal gevallen een plan-MER nodig zal zijn. Meer achtergrondinformatie over
deze analyse vindt u hier.
Of dit in onze regio nodig is, wat daarvan de precieze betekenis is en hoe de inhoud en het proces
naar de herijking van de RES 2.0 er dan uit gaat zien, weten we nog niet. Een belangrijke puzzel is
hoe we de samenhang tussen bestaande, lopende en nieuw MER-procedures van onder meer
gemeenten en provincies gaan organiseren. Het is mogelijk en zelfs logisch om in
‘dakpanconstructies’ te werken en voort te bouwen op eerdere informatie en onderzoeken. Tevens
biedt deze aanpassing in het proces misschien de mogelijkheid om de gewenste verbreding te zoeken
met andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in de regio, waarbij de verstedelijkingsstrategie en
nationaal/regionaal programma landelijk gebied in het oog springen.
Om tot een kadernotitie te komen, moeten de inhoudelijke keuzes en het proces eerst helder zijn. We
verwachten deze kadernotitie voor het einde van dit jaar aan u voor te leggen en zullen deze onder
andere afstemmen met de griffiers en de Regiocommissie.
In de bijlage informeren we u over andere relevante actuele ontwikkelingen die hierbij ook van belang
zijn.
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