
MEMO

Aan:   Presidium
Van:   Anneke Bode, namens griffiers regio Drechtsteden
Datum:   20 april 2021
Onderwerp: Regionale afstemming t.a.v. moties en amendementen bij besluitvorming RES 1.0

Voor 1 juli 2021 zal de raad worden gevraagd de RES 1.0 vast te stellen. Alle raden in de regio krijgen 
dezelfde RES 1.0 voorgelegd. Dat geldt overigens ook voor Provinciale Staten en Algemene Besturen 
van Waterschappen. In Zuid-Holland zijn maar liefst zeven RES-regio's. Het is voor zowel raden als 
Provinciale Staten als de AB's van Waterschappen een grote uitdaging om enigszins eenduidigheid in de 
keuzes te krijgen en zo invloed te hebben en houden op de energiestrategieën.   

Los van de tip om op politiek partijniveau afstemming te zoeken tussen raden, Staten en de AB's van 
waterschappen is het ook verstandig om binnen de RES-regio Drechtsteden afstemming te organiseren 
tussen de raden over voorgenomen moties en amendementen.

Waarom regionaal afstemmen?

Dit draagt bij aan een grotere invloed van de raden op de RES 1.0. 

Het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden heeft de insteek dat, als blijkt dat er een of meerdere 
amendementen worden aangenomen die een wijziging van betekenis of tegenstrijdigheden oplevert, er in 
het najaar een aangepaste RES 1.0 naar de raden komt. Het is alleen niet duidelijk wanneer een wijziging 
van betekenis is en wie dat dan bepaalt. Het is in het belang van de raden dat er rond 1 juli gewoon een 
vastgestelde RES is met regionale eenduidigheid.

Wanneer en hoe?

In de handreiking Regionaal samenwerken in de RES komen verschillende manieren aan de orde om die 
regionale afstemming te organiseren. De griffiers in de Drechtsteden hebben deze besproken en stellen voor 
om op woensdag 16 juni 's avonds  een digitale motie- en amendementenmarkt te organiseren. 
Zie onder voor een passage uit de handreiking hierover. 

Voorliggende vragen: 

Heeft u behoefte aan een dergelijke regionale afstemming?
Vanuit de griffies wordt de digitale markt georganiseerd op 16 juni van 18.30 tot 20.00 uur (vroeg op 
de avond omdat Papendrecht die avond nog een vergadering heeft staan).  

https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/wiki/view/db084d00-8e3b-4606-a469-f5975749bc58/handreiking-regionaal-samenwerken-in-de-res

