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Onderwerp: Belang sub-regionaal contact tussen volksvertegenwoordigers rondom
‘zoekgebieden’ op of nabij gemeentegrenzen

Geachte bestuurders,

Na het inleveren van het RES concept-bod inclusief de toevoegingen van de
verschillende volksvertegenwoordigende organen bij het PBL en het NP RES gaat
het proces naar een volgende fase; het formuleren van een RES 1.0, voorzien
medio 2021. Een van de stappen in dit proces is het definiëren van zoek- en
uitsluitingsgebieden voor grootschalige opwek.
De werkgroep RSAB is van mening dat gesprek en uitwisseling van ideeën over
zoek- en uitsluitingsgebieden met de verschillende raden van de bij het gebied
betrokken gemeenten waardevol kan zijn. Juist in een vroegtijdig stadium en
verkennend van aard. Waar zijn (on)mogelijkheden, waar knelpunten of kansen,
waar raken belangen elkaar, wat zijn afwegingen bij het kiezen van locaties voor
van windmolens en zonneparken die bijdragen aan de transitie opgave? De
werkgroep verwacht dat dit een doorlopend en ontwikkelend thema zal zijn en ziet
dat deze behoefte bij volksvertegenwoordigers sterk leeft.
De werkgroep RSAB wil dit graag bij u agenderen. Uiteindelijk bent u als
bestuurders verantwoordelijk voor de verkenning van de zoekgebieden en de wijze
waarop u uw eigen raad dan wel de Staten informeert. Tegelijkertijd merkten we ook
bij u de behoefte om niet te wachten met dialoog tot u de RES 1.0 op papier heeft.
Daarom willen we via dit schrijven het belang van dergelijke ontmoetingen tussen
raden rondom dergelijke gebieden onderstrepen. Wij denken dat, zeker als
zoekgebieden richting de gemeentegrenzen liggen, het gesprek en het leren
kennen van de ander voor beter contact tussen de betrokken raden kan leiden.
Bijvoorbeeld door twee of drie raden (digitaal) bij elkaar te brengen, te informeren
over de gemeentelijke plannen en daarover een verkennend gesprek te voeren. Dit
draagt in onze ogen bij aan een gedragen, realistisch en afgewogen invulling van de
RES 1.0.
Inmiddels hebben wij enige ervaring opgedaan in het faciliteren van regionale
bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers. Daarom doen wij het aanbod om met
u mee te denken in de voorbereiding van een dergelijke bijeenkomst, waarbij u als
bestuurder vanzelfsprekend bestuurt en wij u adviseren over de wijze waarop
volksvertegenwoordigers bovengemeentelijk betrokken worden in deze fase.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u dat laten weten aan de secretaris van de
werkgroep RSAB, mw. Sandra Gerssen.
Een afschrift van deze brief zullen wij ter informatie via de Griffies sturen naar alle
gemeenteraden, de Staten en het AB.
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Namens de werkgroep RSAB,
Ruben van de Belt,
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