
 

                                    Hellendoorn, 20 april 2020  

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn                                                                                                        

Postbus 200                                                                                                                                                                       

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: burgerparticipatie werkgroepen RES Hellendoorn 

 

Geacht college, 

Op 3 april jl. ontving u van Lokaal Hellendoorn de brief prioritering en voortgang lopende zaken, in relatie tot 

de maatregelen coronacrisis. Tot op heden hebben we nog geen antwoorden van u ontvangen op onze brief. 

Ook op onze eerdere concrete vragen over (subsidie)mogelijkheden om energie te besparen hebben we nog 

geen antwoord gekregen.  

Wat betreft vraag 4(uitstel besluitvorming RES) uit de brief van 3 april jl., worden we nu met reacties vanuit 

de werkgroepen RES Hellendoorn ingehaald.                                                                                                                                                                                                   

De verschillende actieve werkgroepen in onze gemeente ontvingen 17 april jl. vanuit de gemeente 

Hellendoorn n.a.v. het openbaar komen van de Concept RES Twente een nieuwsbrief met de vraag om deze 

te publiceren op de digitale pagina van het Plaatselijk Belang of wel Dorpsraad. Nu ontvangen wij vanuit de 

verschillende kernen signalen van actieve werkgroepleden dat er met hun inbreng niets wordt gedaan.  

Het gaat hierbij om vrijwilligers, die tijd en energie steken in inventarisatie en draagvlak op het terrein van 

duurzaamheid, op verzoek van het gemeentebestuur. Het lijkt er nu op dat zij volledig worden genegeerd, 

onder het mom van “we moeten door”, terwijl er gezien de huidige omstandigheden door de overheid juíst 

4 maanden uitstel is gegeven.  

In onze ogen is uw werkwijze niet gewenst en onacceptabel. Het stellen van een concrete doelstelling zonder 

draagvlak van de inwoners en haalbaarheid en betaalbaarheid helder te hebben is volgens Lokaal 

Hellendoorn de omgekeerde weg.  

In de brief van 3 april vroegen we u de huidige planning inzake besluitvorming over de RES uit te stellen. Ook 

burgerinitiatieven kunnen zich momenteel niet organiseren, plannen maken en draagvlak creëren. Ook 

landelijk is de planning van de RES verruimd, zie onderstaand: 

 

Veel regio’s werken zo goed mogelijk door aan de RES (regionale energiestrategie). Tegelijkertijd staat het 
democratische en participatieve proces onder druk vanwege het coronavirus. De planning is daarom aangepast. 

Op 1 juni geldt nog steeds de deadline voor de concept-RES. Regio's kunnen ook een voorlopige versie inleveren. Het is 
een belangrijke momentopname en doet recht aan het harde werken in de regio’s tot nu toe. De bestuurlijk vastgestelde 
concept-RES kan tot 1 oktober worden aangeleverd. Elke regio is anders en heeft haar eigen aanpak. Eerder inleveren is 
dan ook prima.  



Door het verruimen van het tijdschema hebben regio’s meer ruimte voor een politiek en maatschappelijk gedragen 
proces en kunnen ze tegelijkertijd blijven werken aan een duurzame toekomst.                                                                                 

 

De aangepaste planning is als volgt: 

1 juni 2020   Inleveren van het (voorlopige) concept-RES bij het NP RES                                                          
1 oktober 2020 (i.p.v. 1 juni) Aanleveren planning van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES                                   
1 oktober 2020   Start analyse door PBL                                                                                                              
1 februari 2021   PBL-analyse beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES     
1 februari 2021   Toepassen van de verdeelsystematiek                                                   
1 juli 2021 (i.p.v. 1 maart 2021) Opleveren van de RES 1.0 
 
Meer informatie: Lees op de website van NP RES meer over de verruiming van het tijdschema en het proces 
 

Graag ontvangen wij z.s.m. schriftelijk antwoord op onze vragen. Tot slot wensen wij u allen een goede 

gezondheid toe.  

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,                                                                                                  

Gerard ter Horst 
Jan Veneman 
Frans Runneboom                                                      

https://regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1632540.aspx

