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Startnotitie Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen

a
Voorstel
1. De actualisatie van het proces van de Regionale energiestrategie (RES) vast te stellen.
2. Met bijgevoegd raadsvoorstel de startnotitie Regionale energiestrategie ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.
Inleiding
Op 28 mei jl. heeft het college de raad geïnformeerd over de concept startnotitie Regionale
energiestrategie Arnhem Nijmegen. De raadskamer heeft op 18 september jl. deze concept
startnotitie besproken, mede naar aanleiding van een brief en inspraakreactie van de
energiecoöperaties. De raadskamer heeft haar aandachtspunten over het betrekken van
energiecoöperaties in het proces en haar zorgen over CO2 uitstoot van biomassaverbranding
meegegeven aan wethouder Bouwkamp.
Wethouder Bouwkamp heeft deze onderwerpen, inclusief de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte
energietransitie, aan de orde gesteld in het regionale overleg RES. Ook heeft zij de discussie en
zorgen over CO2 uitstoot van biomassaverbranding uit de raadskamerbespreking in dit overleg
overgebracht. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de startnotitie.
Ook alle andere colleges in de Regio Arnhem Nijmegen hebben de concept startnotitie RES
besproken en aan de raden voorgelegd. De reacties uit de raden zijn verzonden naar de RESwerkorganisatie en verwerkt en/of beantwoord in bijgevoegde reactienota.
De Arnhemse raad heeft na de deadline van 11 september een reactie gegeven, deze komt daardoor
niet voor in de reactienota. De wethouder heeft de reactie wel mondeling ingebracht.
In het programmaplan New energy made in Arnhem, dat het college op 8 oktober jl. ter vaststelling
heeft doorgestuurd naar de raad, is aangegeven welk deel van de Arnhemse opgave binnen de
gemeentegrenzen van Arnhem kan worden gerealiseerd, en voor welk deel we proberen in de regio
een oplossing te vinden.

Beoogd effect
Het bereiken van 55% regionale CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.
Argumenten
1.1 Hiermee conformeren we ons aan het regionale proces.
Voor een zorgvuldige besluitvorming is het relevant dat inwoners worden geconsulteerd en
bovenregionale afstemming plaatsvindt. Dit gebeurt nadat het CPB en PBL alle doorrekeningen van
het concept-bod hebben gedaan. Daarna kan de raad, net als alle gemeenteraden in de regio, een
besluit nemen over het definitieve bod, in maart 2021.
In de raadsbrief van 28 mei jl. is het proces en de planning van de RES en de rol van de raad
geschetst. Hierin is aangegeven dat het concept bod aan het nationaal programma RES wordt
vastgesteld door de raden, 6 maanden na ondertekening van het landelijk klimaatakkoord.
Echter, binnen de regio is inmiddels afgesproken dat het concept bod door de colleges wordt
vastgesteld, en de raad hierover wordt geïnformeerd, om bovenstaande redenen. Dit concept bod
wordt tegelijkertijd naar het Nationaal Programma RES verstuurd voor de doorrekening door PBL en
CPB. Op deze manier is het proces en de planning ook opgenomen in bijgevoegde startnotitie. Dit
bespoedigt de start van het proces, hetgeen nodig is om de gemeentelijke klimaatdoelstelllingen te
halen.
2.1 De startnotitie geeft duidelijkheid welke uitgangspunten en spelregels we in de regio hanteren om
tot de duurzame energieopwekking te komen.
Startnotitie
In de startnotitie RES Arnhem Nijmegen staan de uitgangspunten die we als regio hanteren om tot
een bod te komen. Er staan afspraken in over de opgave, het resultaat, het proces, de planning,
besluitvorming, participatie. De startnotitie is als bijlage bij deze nota gevoegd. . Door het lezen van
de grijze blokken is het mogelijk om snel een overzicht te krijgen van de afspraken.
Aanpassingen
Naar aanleiding van de reacties zijn de volgende zaken aangescherpt ten opzichte van de concept
startnotitie:
• de rol van de raden in het proces
• wanneer we spreken van consensus
Met deze aanpassingen zijn de spelregels helder en geven ze goed weer hoe we in de Regio
Arnhem Nijmegen aan de slag gaan met het vraagstuk hoe we tot duurzame energieopwekking
komen.
Reactienota
Eveneens is een reactienota bij de startnotitie toegevoegd die ingaat op de verschillende reacties
van de gemeenten. Veel gemeenten hebben vragen over het proces na de startnotitie. Denk dan
aan de communicatie naar inwoners, het participatietraject. In de reactienota worden antwoorden

gegeven op deze vragen en wordt het vervolg na de startnotitie beschreven. De Arnhemse raad
heeft na de deadline van 11 september een reactie gegeven en deze komt daardoor niet voor in de
reactienota. De wethouder heeft de reactie wel mondeling ingebracht.
2.2 Arnhem heeft de regio nodig in het realiseren van haar energietransitie ambities.
Zie raadsvoorstel voor toelichting.
2.3 Om de planning van het concept bod te halen moeten we de startnotitie vlot in proces brengen.
We hebben weinig tijd om tot een concept bod RES te komen. Na ondertekening van het
Klimaatakkoord hebben regio's tot juni 2020 de tijd om tot een concept bod te komen dat bij het rijk
moet worden ingediend. We moeten dus zo snel mogelijk de startnotitie (de spelregels hoe we tot
het concept bod komen) bij de raden neerleggen.

Kanttekeningen en risico's
2.1 Moties en amendementen op de startnotitie zijn alleen van toepassing op de eigen gemeente
Zie raadsvoorstel onder kanttekening 1.1 voor toelichting.
2.2 Bij het eindbod wordt gestreefd naar consensus
Zie raadsvoorstel onder kanttekening 1.2 voor toelichting.
Financiën
In de septembercirculaire 2019 heeft het Rijk alle regio's een decentralisatieuitkering toegekend om te
komen tot een definitieve RES. Gemeente Nijmegen heeft deze middelen (€ 1.515.718 voor 2020 en
2021) ontvangen, aangezien zij opdrachtgever en kasbeheerder is voor het RES proces. Uit deze
middelen worden de uren en middelen nodig voor het proces gedekt. Voor Arnhem zijn er in deze fase
dus geen financiële gevolgen.
Uitvoering
Na instemming met de startnotitie door het college, wordt deze verstuurd aan de raad.
De planning is als volgt:
1. Startnotitie - januari 2020 vaststelling door alle raden
2. Concept bod aan Nationaal Programma RES - juni 2020 vaststelling door alle colleges, ter
informatie naar raden
3. Doorrekening door planbureau van de concept biedingen uit alle regio’s, dit leidt tot
goedkeuring of aanvullende opgave - zomer 2020
4. Eindbod aan rijk - maart 2021 vaststelling door alle raden
5. Borging van RES in omgevingsbeleid van alle overheden - vanaf medio 2021

Communicatie
Zie raadsvoorstel.
Bijlagen
Stukken voor college
 Concept raadsvoorstel startnotitie Regionale energiestrategie
 Startnotitie Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen
 Reactienota RES Regio Arnhem Nijmegen
Stukken voor gemeenteraad
– Raadsvoorstel startnotitie Regionale energiestrategie
– Startnotitie Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen
– Reactienota RES Regio Arnhem Nijmegen

