
Aan: Gemeenteraden van de RES Achterhoek, Provinciale Staten 
Gelderland en algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel.

Doetinchem, 8 december 2022

Beste volksvertegenwoordiger,

Vorig jaar heeft u ingestemd met de RES 1.0 Achterhoek. Hierin is afgesproken hoe we in 2030 per 
jaar 1,35 TWh aan duurzame elektriciteit grootschalig op land gaan opwekken met wind- en zonne-
energie in de regio. Het proces richting RES 2.0 komt nu op stoom. Wij streven ernaar om direct na 
de zomer van 2023 de RES 2.0 Achterhoek gereed te hebben. Uw college zal u vervolgens vragen in 
te stemmen met de RES 2.0 Achterhoek.

Graag gaan wij aan het begin van het nieuwe jaar met u in gesprek over de voortgang van de 
Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 Achterhoek.

Onderwerpen waar wij het tijdens de bijeenkomst met u over willen hebben zijn;
De netwerkproblematiek op het hoogspannings- en middenspanningsnet.
Daarmee sterk samenhangend: de zoektocht naar een juiste energiemix (een juiste wind-
zonverhouding) in en maatschappelijke kosteneffectiviteit. We 

genoemde wind/zon verhouding;
De provinciale plan-MER voor de provincie Gelderland en de Gelderse RES en en de invloed 
daarvan op de RES 2.0 Achterhoek. Hierbij worden de milieueffecten in kaart gebracht van o.m. 
alle De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zal aan 
het begin van volgend jaar worden gepubliceerd;
De herijking van de ruimtelijke analyse van de RES Achterhoek als gevolg van de provinciale plan-
MER;

Wij denken aan een fysieke bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur. Wij zullen u daarin aan de hand van 
een presentatie informeren over bovenstaande onderwerpen. U krijgt voldoende gelegenheid voor 
het stellen van vragen.

Vooraf sturen wij u informatie toe. Algemene informatie over de RES voor 
volksvertegenwoordigers is beschikbaar op de site van NP RES >>

Graag zien we u begin volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Arie van Beek 
Programmamanager RES Achterhoek
RES Achterhoek
www.resachterhoek.nl


