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Geachte mevrouw Lammers, 
 

Uw brief van 16 maart over de gevolgen van het coronavirus op het proces van de RES 

hebben wij ontvangen en besproken met de Stuurgroep RES van de Cleantech Regio. 

Terecht geeft u aan dat een zorgvuldig afstemproces over de Concept-RES op dit moment 

niet mogelijk is, omdat geplande bijeenkomsten niet kunnen doorgaan.  

 

De Cleantech Regio is er tot nu in geslaagd om in een hoog tempo een zorgvuldig proces 

te doorlopen met maatschappelijke stakeholders, inwoners en bestuurders om tot een 

goed plan te komen voor onze regio. Deze eerste versie van de Concept RES is deze 

week door de colleges van alle gemeenten vastgesteld en de besturen van de andere 

overheden volgen op korte termijn. Wij hadden dit hoge tempo nodig om voldoende tijd te 

hebben voor een goed proces met volksvertegenwoordigers en inwoners. De bestuurders 

van de Cleantech Regio hebben namelijk vanaf de start aangegeven dat zij het van groot 

belang vinden om een zorgvuldig proces met deze partijen te kunnen doorlopen 

voorafgaand aan indiening van de Concept-RES.  

 

De oplossing die u in uw brief aangeeft – indienen van een voorlopige versie van de 

Concept-RES op 1 juni - is voor onze regio op dit moment onvoldoende. De Cleantech 

Regio is van mening dat een goede sondering met raden, staten, AB’s en samenleving 

voorwaardelijk is voor het indienen van een Concept-RES van voldoende kwaliteit. En wij 

hadden deze sondering ook gepland in de aanloop naar de indiening van het Concept bod 

voor 1 juni. De impact van het coronavirus maakt de uitvoering ervan op dit moment 

onmogelijk.  
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Onze regio wil dan ook vier maanden extra tijd nemen om een kwalitatief voldoende 

Concept-RES in te kunnen dienen. Daarbij past nog de opmerking dat we hierbij uitgaan 

van de kennis van nu. Die vier maanden hebben wij nodig om, wanneer het weer veilig 

mogelijk is, met volksvertegenwoordigers en de samenleving in gesprek te gaan over de 

Concept-RES en om hun bevindingen in onze aanbieding aan het NP RES op te kunnen 

nemen.  

 

De noodzaak om extra tijd te nemen voor indiening van de Concept-RES heeft 

vanzelfsprekend gevolgen voor de geplande vaststelling van de RES 1.0 op 1 maart 2021. 

Deze zal ons inziens  eveneens met vier maanden verlengd moeten worden, naar 1 juli 

2021.  

 

In ons proces zijn wij zover gekomen dat de door de colleges vastgestelde versie van de 

Concept-RES op maandag 23 maart openbaar gemaakt wordt op ons Cleantech RES 

Platform. U kunt hier zien welk proces onze regio heeft doorlopen en wat het resultaat is 

tot nu toe. Het Cleantech RES Platform is te benaderen via www.cleantechregio.nl/res. 
 

 

Als bestuurders van de overheden binnen de Cleantech Regio hebben we te maken met 

een crisis van ongekende omvang en leven we in een werkelijkheid waar we ons grote 

zorgen maken over de volksgezondheid en de gevolgen van het coronavirus in onze 

samenleving. De focus is nu vooral gericht op het zo goed mogelijk laten doorgaan van de 

cruciale processen; een enorme opgave.  

 
U geeft aan dat de reactie van het NP RES is afgestemd met de daarin deelnemende 
koepels, waaronder de VNG. Het is vanzelfsprekend, dat de deelnemers zich bewust zijn 
van de ongekende inspanningen die er in regio’s en gemeenten op dit moment worden 
geleverd. Vandaar dat wij er vertrouwen in hebben dat u zich kunt vinden in de 
randvoorwaarden die wij hanteren voor een goed en kwalitatief proces richting Concept-
RES. 

 

Wij realiseren ons dat het ook voor u als Nationaal Programma een opgave is om in deze 

bijzondere tijd het RES proces goed vorm te geven. Wij gaan graag met u in gesprek over 

ons voorgenomen proces en wij wachten uw reactie dan ook met belangstelling af. 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
Namens de Stuurgroep RES Cleantech Regio, 
E.M.  van Ooijen 
Voorzitter 
 


