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Besluitvorming



RES besluitvorming, bijzonder maar niet uniek 
• Energie strategie opstellen en uitvoeren is een regionale opgave; de effecten op de omgeving van bv een 

windmolen beperken zich niet tot een gemeente, de aanpassingen van de netinfrastructuur worden 
regionaal gepland en een vergelijkbare aanpak om coöperaties en ondernemingen te verleiden om te 
investeren is gewenst. Deze opgave is vergelijkbaar met andere regionale vraagstukken zoals woningbouw, 
openbaar vervoer, GGD etc. 

• Dit heeft tot gevolg dat volksvertegenwoordigers van verschillende gemeenten, provincies en waterschappen 
samen moeten besluiten over strategie en uitvoering en financiering van gemeenschappelijke activiteiten. 
Daarbij zijn allerlei varianten mogelijk; in praktijk behartigt de bestuurder de belangen van de gemeente, 
provincie of waterschap en geven de volksvertegenwoordigers richtingen en randvoorwaarden mee en 
stellen “documenten” vast indien van toepassing 

• RES Foodvalley is extra bijzonder omdat maatschappelijke partijen mee vormgeven aan en besluiten over de 
strategie invulling en uitvoering hiervan; hiermee heeft Foodvalley bewust gekozen om dit samen waar te 
maken ( gaat om regisseren van 1 miljard investeringen )

• De volksvertegenwoordigers hebben de bevoegdheid om de RES vast te stellen en moties en 
amendementen in te dienen. Ieder Thorbecke orgaan – raad, staten, algemeen bestuur – houdt zijn/ haar 
eigen verantwoordelijkheid 

• Tot slot, de RES is een proces om de duurzame energie opwekking in te vullen en minimaal 2 jaarlijks een 
update krijgt op basis van nieuwe inzichten en haalbaarheid voorgenomen opties.  



1. RAAD stemt 
in met RES ? *

2. Geen 
amendement ?

3. Amendement 
niet materieel ? **

4. SHO steunt 
amendement ?

5. Achterbannen 
akkoord nieuwe 

RES?

6. Raad kan leven met 
regionale afweging ? 

RES 1.0 + 
amendement(en) 

AKKOORD

RES niet vastgesteld; 
vervolg ?  

RES minus gemeente(n) 
vastgesteld, vervolg ? 

RES 1.0 AKKOORD

NIEUWE RES 1.0 
AKKOORD

RES 1.0 AKKOORD

BESLUITVORMING PROCES RES – GEMEENTE 
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*Bijzonderheden: Provincie kan invloed op gemeente uit oefenen en in uitzonderlijke situatie kan SHO uitzondering op intentie / inspanning voor een 
stakeholder steunen. 
** Wanneer is er sprake van niet materieel?: als het geen effect/invloed heeft op de doelstellingen uit de RES 1.0 en het halen daarvan en de in dat 
kader gestelde randvoorwaarden. 
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