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Aan de leden van de gemeenteraden, provinciale staten en AB van de waterschappen 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: Z-22-00962_RS-22-

0011 

Twello, 8 februari 2022 

Behandeld 

door: 

K.E. Dijksman Uw referentie:   

Telefoon: 06-39867558    

Onderwerp: Aanbiedingsbrief Plan van aanpak RES 2.0 

 

 

Geachte volksvertegenwoordigers, 

 

Eind 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio door alle 

deelnemende partijen vastgesteld. Alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en de 

Algemeen Besturen van de Waterschappen hebben ‘ja’ tegen de strategie gezegd. In de RES 

1.0 biedt de regio het Rijk aan om in 2030 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te 

wekken. Hiermee draagt de regio bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de 

uitstoot van CO2 terug te dringen. In de aanbiedingsbrief van ons bod bij het Nationaal 

Programma RES (d.d. 22-12-21) zijn de aandachtspunten die u ons heeft meegegeven om de 

ambitie te kunnen realiseren conform afspraak opgenomen.  De aanbiedingsbrief van de 

Stuurgroep RES aan het NPRES is tevens voor u toegevoegd als bijlage aan deze brief.  

 

Kader RES 1.0 

In de RES 1.0 is een doorkijk gegeven naar de RES 2.0 en met de ontwikkelagenda het 

huiswerk voor het vervolgproces opgenomen. Dit betekent dat na het ambitie formuleren in de 

RES 1.0 de focus in vervolgproces verschuift naar realiseren. De RES is dus nog niet klaar. De 

RES wordt tweejaarlijks geactualiseerd en is daarmee een doorlopend proces tot 2030 waarin 

we gezamenlijk aan de slag gaan om de geformuleerde ambitie te realiseren. En terwijl we 

daarmee bezig zijn, maken we in de zomer van 2023 met de RES 2.0 de eerstvolgende 

actualisatie van ons bod en strategie.  

Met het bijgevoegde Werkplan RES 2.0 informeren wij u over de wijze waarop wij uitvoering 

geven aan de door u vastgestelde strategie in de RES 1.0. De RES 1.0 is daarmee het kader 

waarbinnen we in het vervolgproces tot 2030 met elkaar werken aan de geformuleerde ambitie. 

Met de kennis van nu worden er geen veranderingen verwacht in de vastgestelde koers. Echter 

kan het zo zijn dat nieuwe inzichten ons dwingen om de strategie, ambitie en uitgangspunten te 

heroverwegen. Indien dit aan de orde is worden deze overwegingen u vanzelfsprekend ter 

besluitvorming voorgelegd.  

 

In gesprek over gewenste betrokkenheid  

Ook bij uitvoering binnen de vastgestelde kaders willen we nauw met u samenwerken. Zeker 

met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gaan we graag in het voorjaar met 

u in gesprek over de gewenste betrokkenheid, informatieoverdracht en besluitvorming over de 

RES 2.0 in de zomer van 2023. Wij stellen voor om hierover werkafspraken te maken met de 
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regionale Raadswerkgroep RES Cleantech Regio. In de tussentijd zijn wij graag bereid om waar 

nodig en gewenst een toelichting te geven op het vervolgproces.  

 

 

 

 

 

 

Namens de Stuurgroep RES Cleantech Regio, 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Renske Helmer-Englebert 

Voorzitter Stuurgroep RES Cleantech Regio 

 

 


