
 

 

Motie 
 

Onderwerp : RES - Waarborgen democratische  bevoegdheden  

Agendapunt  : 4 

Raadsvoorstelnummer : 21.0200675 

 

De raad van de gemeente Wageningen; 

in vergadering bijeen d.d. 14 juni 2021, 

 

constaterende dat: 

• de Regionale Energie Strategie 1.0 van de Energieregio Foodvalley voor ligt ter besluitvorming bij 

gemeenten, provincies en waterschappen;  

• onze gemeenteraad de startnotitie voor dit proces heeft vastgesteld en daarin heeft bepaald  

dat het college van B&W “pas in de publieke stuurgroep akkoord gaat met de definitieve RES eerst en 

nadat de gemeenteraad ingestemd heeft met de definitieve RES”; 

• in de slotfase van het proces door andere stakeholders tekstaanpassingen zijn aangedragen, die 

begrenzend zouden kunnen zijn voor democratische besluiten door onze gemeenteraad voor 

toekomstig beleid ten aanzien van de energietransitie tot 2030; 

• door het overslaan van de finale toets van de publieke stuurgroep er onduidelijkheid ontstond in 

hoeverre de RES-teksten ook juridische beperkingen zouden opleveren voor de uitvoering van door 

de gemeenteraad van Wageningen en andere gemeenten reeds genomen democratische besluiten 

ten aanzien van de energietransitie; 

• er onduidelijkheid is over het besluitvormingsproces als een van de gemeenten, provincies of 

waterschappen niet zou instemmen met de RES 1.0 of deze zou willen amenderen; 

• het proces tot 2030 nog minstens in drie van dergelijke beslismomenten voorziet om bij te stellen en 

te herijken als dat noodzakelijk blijkt om de gestelde doelen te halen; 

 

overwegende dat: 

• de gemeente Wageningen zich committeert aan de realisatie van haar eigen bod, zoals beschreven in 

het document Regionale Energiestrategie 1.0 Regio Foodvalley’”; 

• de RES een aanzienlijke hoeveelheid onzekerheden en praktische risico’s benoemt, waardoor politieke 

wendbaarheid om bij te kunnen stellen essentieel kan zijn om de doelen te halen; 

• geborgd moet zijn dat het gemeentebestuur van Wageningen bevoegd is om ambities vast te stellen 

of te wijzigen, zoals aangegeven in het raadsbesluit van de RES van 14 juni 2021; 

• onduidelijkheden in de processen, besluitvorming en gevolgen van die besluitvorming in de 

Energieregio Foodvalley ongewenst zijn en in de toekomst moeten worden vermeden; 

 

verzoekt het college: 

• het RES proces te evalueren en de leer- en veranderpunten met de raden te delen; 

• te bewerkstelligen dat bestuurlijke processen en besluitvormingsprocedures ten aanzien van de RES 

Foodvalley voor het volgende beslismoment, zodanig helder worden uitgewerkt dat geen 

onduidelijkheid meer kan ontstaan ten aanzien van de democratische bevoegdheden van de 

gemeente; 

• zorg te dragen dat een helder besluitvormingsproces wordt beschreven ten aanzien van de 

vaststelling van de RES 2.0 en omgang met eventuele amendering daarvan door gemeenteraden, 

provinciale staten en waterschapsbesturen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wageningen, 14 juni 2021; 

 

GroenLinks    

 
Wim Haver  
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