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De planning voor indiening
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• 1 maart RES 1.0 op route naar raden/staten/AB

• 15 juni 2021 uiterlijke besluitvorming RES 1.0 door raden/staten/AB

• 1 juli 2021 indienen definitief bod bij NPRES en PBL



De planning voor besluitvorming
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Concept RES RES 1.0



Proces en data bestuurlijke besluitvorming RES 1.0
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Mijlpalen 1Om op 1 juli 2021 een vastgestelde RES 1.0 in te kunnen dienen, zijn onderstaande mijlpalen van 

belang. Deze mijlpalen zijn leidend voor het programma en is de kapstok voor de masterplanning.  
 

Mijlpalen op hoofdlijnen 

Wanneer 

 

 
Wat 

12 oktober 2020 Afstemming griffierskringen 

13 oktober 2020 Bijeenkomst ‘Op weg naar RES 1.0’ 

17 november 2020 Klimaatberaad 

25 november 2020 Regiegroep 

2 december 2020 PFO’s Duurzaamheid, Economie, Wonen, Mobiliteit 

16 december 2020 Bestuurlijk Intermezzo; eerste resultaten uit lokale processen 

Half januari 2021 Bijeenkomst: ‘Fundament RES 1.0 afronden’ Bestuurlijk 

Intermezzo breed inclusief raden en staten 

1 februari 2021 RES 1.0 inhoudelijk klaar voor doorrekening Liander 

1 februari 2021 Uiterlijke datum doorrekening PBL concept bod 

Medio februari 

2021 (nog in te 

plannen)* 

RES 1.0 ter vaststelling Klimaatberaad/Regiegroep/PFO 

Februari 2021 Bijeenkomst: 'Trots op het resultaat’ voor stakeholders 

1 maart 2021 RES 1.0 bestuurlijk in routing naar colleges/ raden/Staten/AB 

15 juni Uiterlijke besluitvorming RES 1.0 door raden/Staten/AB 

Juni Bijeenkomst: ‘Besluitvorming en vervolg RES 1.0’ voor stakeholders 

1 juli 2021 Inzending RES 1.0 bij NPRES 

* Afhankelijk van werkwijze nieuwe regio vindt vaststelling RES 1.0 vooralsnog 

plaats in PFO Duurzaamheid. 
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Mijlpalen 2
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Om op 1 juli 2021 een vastgestelde RES 1.0 in te kunnen dienen, zijn onderstaande mijlpalen van 

belang. Deze mijlpalen zijn leidend voor het programma en is de kapstok voor de masterplanning.  
 

Mijlpalen op hoofdlijnen 

Wanneer 

 

 
Wat 

12 oktober 2020 Afstemming griffierskringen 

13 oktober 2020 Bijeenkomst ‘Op weg naar RES 1.0’ 

17 november 2020 Klimaatberaad 

25 november 2020 Regiegroep 

2 december 2020 PFO’s Duurzaamheid, Economie, Wonen, Mobiliteit 

16 december 2020 Bestuurlijk Intermezzo; eerste resultaten uit lokale processen 

Half januari 2021 Bijeenkomst: ‘Fundament RES 1.0 afronden’ Bestuurlijk 

Intermezzo breed inclusief raden en staten 

1 februari 2021 RES 1.0 inhoudelijk klaar voor doorrekening Liander 

1 februari 2021 Uiterlijke datum doorrekening PBL concept bod 

Medio februari 

2021 (nog in te 

plannen)* 

RES 1.0 ter vaststelling Klimaatberaad/Regiegroep/PFO 

Februari 2021 Bijeenkomst: 'Trots op het resultaat’ voor stakeholders 

1 maart 2021 RES 1.0 bestuurlijk in routing naar colleges/ raden/Staten/AB 

15 juni Uiterlijke besluitvorming RES 1.0 door raden/Staten/AB 

Juni Bijeenkomst: ‘Besluitvorming en vervolg RES 1.0’ voor stakeholders 

1 juli 2021 Inzending RES 1.0 bij NPRES 

* Afhankelijk van werkwijze nieuwe regio vindt vaststelling RES 1.0 vooralsnog 

plaats in PFO Duurzaamheid. 

 



Vragen?

RES@regioan.nl

Onder vermelding van je vraag

Wekelijks online spreek(half)uur (teamslink op website & nieuwsbrief)

Donderdag 14.00-14.30 uur
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Korte weergave deelsessie BB

• Tijdens deelsessie 1 waren er ca 10 personen aanwezig. Variërend van stakeholder tot ambtenaar

• Tijdens deelsessie 2 waren er ca. 15 personen aanwezig. Variërend van 
stakeholder/ambtenaar/wethouder

• De vragen waren vooral van algemene aard en meer een verdieping en toelichting op de presentatie.

• Er was wel een concrete vraag vanuit de gemeente Heumen over de wensen en bedenkingen en de 
reactie vanuit Heumen in relatie tot de consequenties voor de RES 1.0

• Vanuit stakeholder kwam de vraag om stakeholders kans te geven te reageren voordat RES 1.0 
bestuurlijk op route gaat. Is hier in het proces in voorzien? Aangegeven dat participatie vooral op lokaal 
niveau opgepakt dient te worden en het een ieder vrij staat in te spreken bij behandeling in 
raadsvergaderingen lokaal.

• Vragen waren afkomstig vanuit stakeholder en ambtenaren. Bestuurders hebben geen vragen gesteld.
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