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RES regio Cleantech
t.a.v. E.M. van Ooijen,
voorzitter van de stuurgroep

Geachte mijnheer van Ooijen,
Dank voor uw brief waarin u reageert op onze berichtgeving van 16 maart jongstleden ten aanzien
van de gevolgen van het coronavirus. Het coronavirus stelt overheden op alle terreinen voor
ongekende uitdagingen. Ten aanzien van het RES proces onderschrijven wij uw zorg en urgentie
voor een zorgvuldig proces met volksvertegenwoordigers en inwoners en zien dit en de zoektocht
naar antwoorden en oplossingen in veel regio’s terug.
De berichtgeving vanuit het nationaal programma RES is verstuurd direct na het instellen van de op
dat moment vigerende rijksmaatregelen tot 6 april aanstaande. Inmiddels zijn de rijksmaatregelen
aangescherpt en het verbod op bijeenkomsten - ook met minder dan 100 mensen - tot 1 juni
aanstaande is van invloed op het RES-proces en het organiseren van bijeenkomsten voor
volksvertegenwoordigers en inwoners en/of andere betrokken partijen. Op 24 maart werd duidelijk
dat bijeenkomsten van volksvertegenwoordigers formeel zijn uitgezonderd mits men zich aan de
voorschriften houdt. Wat niet afdoet dat de situatie sinds 16 maart veranderd is. Deze
omstandigheid plaatst ook de brief van 16 maart van NP RES in een ander daglicht.
Zoals in de berichtgeving van 16 maart jl. aangegeven, zijn wij inmiddels landelijk in gesprek over
de gevolgen in de regio’s. Met elkaar moeten we zorgvuldig bepalen wat de impact is van deze
afspraken op de afspraken en deadlines uit het Klimaatakkoord. Dat doen we omdat afspraken
effect hebben op elkaar.
Het nationaal programma is daartoe in gesprek over de gevolgen met EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van
Waterschappen, stuurgroep R35, PBL, de voorzitters van de uitvoeringstafel elektriciteit en
gebouwde omgeving en de voorzitter van het voortgangsoverleg. Daarbij nemen we de input uit de
regio’s, zoals uw brief mee. We waarderen dus ook de moeite die u als stuurgroep heeft genomen
om dit bij ons aan te geven. De signalen uit de regio’s worden door alle betrokkenen zwaar
meegewogen. Het proces van de balans opmaken en het leren van en met elkaar rond de zomer,
alsmede de einddatum van de RES 1.0 worden in deze gesprekken afgewogen. NP RES ondersteunt
dit afwegingsproces, maar is niet degene die besluiten neemt.
De regio’s worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd, naar verwachting rond 6 april.
Tot slot proberen we vanuit het nationaal programma RES de regio’s op allerlei manieren te
voorzien in informatie en (online) tools, die ondersteunend kunnen zijn het werk en in het houden
van bijeenkomsten in deze tijd. U heeft hierover informatie ontvangen via uw accounthouder. Ook
wordt in het communicatienetwerk veel kennis en tips uitgewisseld.
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Juist in deze tijd is het van groot belang dat we met elkaar in verbinding blijven. Wij kijken dan ook
uit naar een gesprek waarbij wij uw brief, het landelijke traject als de mogelijke ondersteuning met
elkaar nader kunnen bespreken.

Met hartelijke groet,

Kristel Lammers
Programma directeur NP RES
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