
Memo

Onderwerp: Toelichting ivm stukken concept RES-raadscommissie 8 september 2020

Verzonden aan: college en griffie (t.b.v. raad) 
Afzender: K. Kuperus

Ten behoeve van de behandeling van de concept Regionale Energiestrategie en concept bod RES in de 
raadscommissie van 8 september 2020 een korte toelichting op het proces en de acties na maart 2020.

Op 23 maart 2020 heeft het college van Woudenberg het raadsvoorstel met bijlagen vastgesteld.
Als gevolg van de corona beperkingen en het feit dat NP-RES de datum voor het indienen van 
een concept bod heeft aangepast, heeft het presidium besloten de behandeling uit te stellen van 
mei tot september 2020.
In het AB van het Waterschap Vallei en Veluwe en bij provinciale staten zijn deze stukken al wel 
behandeld.
De stukken die op 8 september en 24 september bij raadscommissie en raad voorliggen zijn dus 
de stukken die in maart 2020 door het college behandeld zijn. 

Gezien het tijd verloop zijn er wel een aantal aanvullingen:
- In maart was sprake van een concept opmaak met ondersteunden bijlagen. Inmiddels is bij 

de stukken voor de raad de concept RES in feitelijke opmaak beschikbaar, dus beter te lezen 
en minder ondersteunde bijlagen.

- In de loop van de tijd heeft de raad brieven ontvangen over de RES van organisaties die 
aandacht vragen voor 1 of meer thema’s, deze zijn toegevoegd.

- Eind april is de regionale digitale inspraak gesloten, de nota met deze reacties en het 
voorstel hiermee om te gaan is bijgevoegd aan de raadstukken.

- De lokale en regionale communicatie is vervolgd, zie schema hieronder. 
- Resultaten van de lokale peiling zijn bij de raadsstukken toegevoegd.

Communicatie en Participatie
Binnen de oorspronkelijke planning met behandeling in mei was alleen tijd voor voorlichting en 
burger betrokkenheid op hoofdlijnen. Nu de behandeling uitgesteld is tot september is, in overleg 
en afstemming met de andere regiogemeenten, gekozen voor een langere en intensiever traject 
van informeren en voorbereiden van de inwoners.

Ook heeft het BROW inmiddels het plan van aanpak voor de vervolgfase richting RES 1.0 (juni 
2021) vastgesteld. In dat proces wordt is de participatie en betrokkenheid van inwoners bij de 
nadere uitwerking van de zoekgebieden (het bepalen van de haalbaarheid) een belangrijk 
aandachtspunt. 

Het schema hieronder laat zien op welke wijze in Woudenberg aandacht besteed is aan het RES-
proces. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:
- De animaties welke tot doel hebben om de kennis van de RES en het proces te vergroten.
- De vragenlijst, welke een beeld geeft in hoeverre de RES (al) leeft onder de bevolking.



- Het Webinar op 7 september met uitleg van het proces en om de kennis van inwoners te 
vergroten. Deze datum is regionaal bepaald (mede gezien de vakanties) en zal dus 
waarschijnlijk in de ochtend van 8 september pas duidelijk maken of er meer/minder 
insprekers komen bij de raadsbehandeling.

Gezien de opzet van het proces, nu een concept bod en in 2021 een definitief bod, passen deze 
stappen in de opzet van nu informeren en betrekken en in de volgende fase de inhoudelijke 
discussie/participatie. 

 Communicatieplanning RES
Wat? Wanneer?
Delen animatie 1 Week 27 Gereed
Delen persbericht Week 28 Gereed
Webpagina en online vragenlijst + 
social media

Week 28 Gereed

Banners plaatsen op prominente 
plekken in het dorp

Week 30 Moment wordt 
bepaald door 
levering banners.

Delen animatie 2 Week 30 Wij ontvangen link 
vanuit Regio 
Amersfoort.

Herhaalde oproep reactie op concept 
RES + uitleg over 
besluitvormingsproces in 
raadscommissie september en 
mogelijkheid om aan de raad te 
laten weten men van de concept 
RES vindt. Samenleving geeft aan de 
raad mee hoe we in Woudenberg 
willen/moeten werken aan de RES 
1.0.

Week 32

Promotie regionale Webinar over de 
RES op 7 september + uitleg over 
besluitvormingsproces in 
raadscommissie 8 september en 
mogelijkheid om aan de raad te 
laten weten men van de concept 
RES vindt. Samenleving geeft aan de 
raad mee hoe we in Woudenberg 
willen/moeten werken aan de RES 
1.0.

Week 34

Sluiting online vragenlijst Week 34
Laatste berichtgeving inspraakavond 
RES 8 september

Week 36




