
 

 

Uitnodiging informatieavonden over de Regionale Energie Strategie (RES) 

 

Van nationaal klimaatakkoord naar regionale energiestrategie 

In het nationale Klimaatakkoord dat naar verwachting dit voorjaar zal worden ondertekend door Rijk, VNG, 

IPO en UvW, is opgenomen welke klimaatdoelen in 2030 moeten worden gerealiseerd om in 2050 

uiteindelijk de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen.  

Om de klimaatdoelen voor 2030 te realiseren, is afgesproken dat alle regio’s in Nederland (in totaal 30) een 

half jaar na het moment van ondertekening van het Klimaatakkoord, in concept een Regionale Energie 

Strategie (RES) hebben opgesteld die door de gemeenteraden, provinciale Staten en de algemene besturen 

van de waterschappen is vastgesteld.  

 

In de regio Arnhem Nijmegen zijn we al volop bezig met de voorbereidingen. Zo is er een bestuurlijke 

regiegroep RES ingericht die het opstellen van de RES voor deze regio coördineert en is een procesregisseur 

aangesteld die hier samen met de partijen in de regio vorm aan geeft. 

 

Drie informatieavonden in de regio 

Wij willen u informeren en met u in gesprek gaan over de opzet en inhoud van de RES en het proces en 

tijdpad dat hieraan is gekoppeld. Daarvoor zijn er verspreid in de regio een drietal informatieavonden 

georganiseerd op: 

- Woensdag 17 april van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Duiven (Koning Willem-

Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven) 

- Donderdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Rheden (Hoofdstraat 3, 

6994 AB De Steeg) 

- Dinsdag 7 mei van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Berg en Dal (Dorpsplein 1, 

6562 AH Groesbeek) 

Graag nodigen wij u als raadslid, commissielid, statenlid of lid van het algemeen bestuur van een van de 

waterschappen binnen de regio Arnhem Nijmegen uit voor één van bovenstaande informatieavonden. De 

uitnodiging wordt eveneens toegestuurd aan de collegeleden van de gemeenten en gedeputeerde staten en 

de dagelijks bestuurders van de waterschappen Rijn & IJssel, Rivierenland en Veluwe & Vallei. 

 

Programma 

Het programma bestaat uit een plenair deel waarin de aanpak van de RES Arnhem Nijmegen kort wordt 

toegelicht met o.a. aandacht voor de betekenis van deze aanpak voor de besluitvormingsprocessen binnen 

de raden/staten/algemeen besturen en aandacht voor de werkwijze om te komen tot de vertaling van de 

opgave naar de impact in het ruimtelijk domein. 

Na het plenaire deel is er ruim tijd om uw vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan, uit te wisselen en 

informatie op te halen. Dit doen wij in de vorm van een ‘informatiemarkt’ waar u vrij kunt rondlopen. 

Uiteraard wordt voor een drankje/hapje gezorgd. 

 

Ik hoop u graag te begroeten op een van deze avonden. 

 

Namens de regiegroep RES, 

 

Harriët Tiemens  

(Voorzitter Regiegroep Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen) 

 

 

 

 


