
Technische vragen en antwoorden bij overleg raden-, staten- en ab-leden op 19 mei 2021, RES Regio Foodvalley 

Hoe werkt het als een gemeente of provinciale staten een amendement indienen, hoe 

zien we de uitwerking daarvan terug? En een motie? 

Het primaat van de besluitvorming ligt bij de gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. 

Omdat er sprake is van een gezamenlijke, regionale strategie kan het RES-document echter alleen 

aangepast worden als de andere regiogemeenten, provincies en overige partners daar ook achter 

staan. Het amendement kan immers hun belang raken. Daarom worden de vastgestelde 

amendementen regionaal besproken in het Stakeholderoverleg (waar alle gemeenten, provincies, 

waterschappen en andere partners over de inhoud van de RES onderhandelen). Indien daar wordt 

vastgesteld dat aanpassing van de RES noodzakelijk is, dan kan (bij grote wijzigingen) deze 

aangepaste RES opnieuw aan de raden, staten en ab’s worden voorgelegd, zodat het primaat van 

besluitvorming door gekozen bestuursorganen wordt gerespecteerd. Wanneer het vastgestelde 

amendement niet gesteund wordt, gaat de vraag terug naar de gemeenteraad die het amendement 

aangenomen heeft, met de vraag hoe verder. In de geest van het stakeholderproces zal daarbij 

gekeken worden welke andere mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de wens. De RES is 

een proces en daarmee kunnen wensen ook op een ander moment ingebracht worden of 

afgewogen worden met de belangen van andere partijen.      

 

Op welke wijze wil de regio de uitvoering ter hand nemen welk instrumentenkoffertje 

gaat ons daarbij helpen? 

Voor de uitvoering is regionale afstemming en samenwerking van groot belang. Niettemin ligt bij 

de verdere uitwerking van voorlopige zoekgebieden en concrete projecten het primaat bij de 

individuele gemeenten, initiatiefnemers, energiecoöperaties en andere partijen ligt. We werken 

regionaal een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma uit waarin we vastleggen wat regionaal 

wordt opgepakt. Dit is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 gereed. 

 

Het RES-bod van Regio Foodvalley bestaat maar voor een klein deel uit harde plannen. 

Wat is de werkwijze als een gemeente een deel van de mogelijkheden/voornemens niet 

realiseert? Moet de individuele gemeente dat dan compenseren? 

De RES wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Wanneer een gemeente om welke redenen dan ook 

de uitvoering van de voornemens achterblijft, gaan partijen regionaal het gesprek aan of er andere 

mogelijkheden zijn om de ambitie te realiseren, met het uitgangspunt dat de doelstelling van 0,75 

TWh overeind blijft. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Wat is de relatie van de RES met het Programma Energie Hoofdstructuur en de NOVI. 

Welke sturing(safspraken vanuit Rijk) kunnen verwachten? Kan iemand hierover iets 

zeggen? 

Het Rijk wil zoekgebieden opnemen in het Programma Energiehoofdstructuur, zodat de keuzes van 

het Rijk over de planning van de nationale infrastructuur daar zoveel mogelijk op aansluiten. Zij 

doen dat op basis van de (voorlopige) zoekgebieden van de RES’en. Binnen het Nationaal 

Programma RES stemmen Rijk en decentrale overheden (vanuit ieders eigen rollen en 

verantwoordelijkheden) de keuzes met elkaar af zodat een goede wisselwerking ontstaat tussen 

nationaal en regionaal niveau. Voor wat betreft de NOVI: beleidskeuzen uit de NOVI geven richting 

aan de RES, zie ook de Handreiking 1.1 voor de RES op www.npres.nl 

 

http://www.npres.nl/

