Overzicht aangenomen moties en amendementen bij besluitvorming over instemming van Ontwerp RES en conceptbod (per 2 juli 2020)
gemeente
De Bilt

Bunnik
Houten

IJsselstein
Lopik
Montfoort
Nieuwegein

Oudewater
De Ronde Venen

Ingestemd met
ontwerpRES / bod?
Ja

ntb
Ja

ntb
Ja
ntb
Ja

Ja
ntb

Betrekking op eigen
gemeente of hele
regio
strekking tekst
Eigen gemeente/
Roept het college op:
regio
1. Het gebruik van biomassacentrales niet in het kader van de RES uit te breiden tov de huidige omvang

Motie of
Amendement
Motie

Onderwerp
Biomassa

Motie

Wind

Eigen gemeente/
regio

Vraagt het college:
• In de vervolgbesprekingen in de U16 te benadrukken dat de raad van de gemeente De Bilt t.b.v. de participatie lokaal wel een prioritering wil
aanbrengen in de locatiekeuze voor windmolens mocht er in deze gemeente voor windenergie worden gekozen,
• En aan te geven in de U16 en aan onze inwoners dat in dat geval de prioritering (van meest wenselijk naar minst wenselijk) die de raad zou willen
aanbrengen luidt:
1. langs infrastructuur (rijkswegen en spoor), waar mogelijk gecombineerd met zon,
2. op industrie en bedrijventerreinen, en
3. in agrarisch gebieden, met als doel de impact op de (leef)omgeving van onze inwoners te minimaliseren,
• In de vervolgbesprekingen in de U16 inzake de uitwerking van de RES lokaal eigenaarschap (50%) voor windenergie als vast agendapunt/bijdrage te
blijven bespreken

Motie

Uitgangspunten
volgens
drievoudige
duurzame
energietransitie

Eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college in het verdere proces van de RES 1.0 de volgende uitgangspunten als leidraad te hanteren en deze met kracht in het overleg van https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewList
debestuurstafel U16 naar voren te brengen:
Entry/Houten/f9a1ab65-3f91-4ded1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutrale provincie Utrecht bcf4-db3c70fa7286
te bereiken.
2.
Zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving.
3. Participatie: betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming; eerelijke verdeling van de lusten en lasten; een
gelijkwaardige samenwerking met de lokale omgeving en streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap, bijvoorkeur via lokale
energiecoöperaties.

Motie

Innovatie

Eigen gemeente/
regio

Roept het college op te onderzoeken:
1. Hoe innovatie in de RES een grotere en strategische rol kan krijgen in het behalen van de doelstellingen.
Op welke manier de U16 innovatie in dit verband kan stimuleren en faciliteren

Roept het college op
1 Biomassa alleen tijdelijk in te zetten op locaties waarop op termijn een echt
duurzaam alternatief te realiseren valt;
2 Aan te geven dat we bij de effecten van biomassa op de luchtkwaliteit, de
gehele keten van biomassa in ogenschouw nemen;
3 Alleen (houtige) reststromen uit duurzaam beheerde en door de EU
gecertificeerde bronnen te gebruiken.
Besluit:
1. Het beslispunt onder 1:
- In te stemmen met de ontwerp Regionale Energiestrategie U16 inclusief het concept bod van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 met de
daarbij behorende randvoorwaarden richting het Rijk en disclaimer.
Te wijzigen in:
- In te stemmen met het regionale concept bod van 1,8 TWh, de daarbij behorende randvoor-waarden richting het Rijk en disclaimer.
2. Beslispunt 3 onder 3:
- In te stemmen met de inzet van Nieuwegein in het concept bod die bestaat uit de uitvoering van eigen energieambities en het verder in kaart
brengen van mogelijkheden om zonne- en windenergie langs rijks- en vaarwegen te realiseren.
Te wijzigen in:
- In te stemmen met de inzet van Nieuwegein in het concept bod die bestaat uit de uitvoering van eigen energieambities en het verder in kaart
brengen van mogelijkheden om zonne-energie langs rijks- en vaarwegen te realiseren.

2.

link naar de integrale tekst
https://debilt.raadsinformatie.nl/verga
dering/753795/Uitloop%20gemeenter
aad%20van%2025%20juni%202020%2
030-06-2020

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/
Houten/e870f57a-941b-4631-9398baaab31a6ad9#74520e4b-0ca0-4c0789a1-3f2ce8719529

Geen
Motie

Biomassa

Regio

Amendement

Wijziging
beslispunten

Regio/ eigen
gemeente

Geen

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/
Nieuwegein/dc25efc1-5910-48d9843a-b73450b56e88

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/
Nieuwegein/dc25efc1-5910-48d9843a-b73450b56e88

Overzicht aangenomen moties en amendementen bij besluitvorming over instemming van Ontwerp RES en conceptbod (per 2 juli 2020)
gemeente
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug

Vijfheerenlanden
Wijk bij Duurstede
Woerden

Ingestemd met
ontwerpRES / bod?
ntb
ntb
Ja

Ja
Ja
Ja

Motie of
Amendement

Onderwerp

Betrekking op eigen
gemeente of hele
regio
strekking tekst

link naar de integrale tekst

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
4/raadsvoorstellen/570043

Motie

Update
doelstelling
Klimaatneutrale
gemeente

Eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college om de gemeentelijke doelstelling klimaat/energie neutraal 2035 te vervangen door de huidige landelijke doelstellingen uit het
Klimaatakkoord en de Klimaatwet en dit direct mee te nemen in haar beleid. Tijdens de bespreking heeft het college toegezegd met de
maatschappelijke organisaties het gesprek aan te gaan over de gevolgen van de bijgestelde CO2-doelstellingen.

Motie

Boswind

Eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college om: De denkrichting ‘boswind’ in de concept RES uit te sluiten voor de Utrechtse Heuvelrug en uit te sluiten alle overige
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
zoeklocaties die binnen de grenzen van het Nationale park vallen of daar direct aan grenzen. (het gaat om het gebied dat op de bijgeleverde kaart was 4/raadsvoorstellen/570043
paars gemarkeerd, inclusief alles wat er zuidelijk van ligt tot en met de gemeentegrens). Wanneer dit gevolgen heeft voor de hoogte van het regionale
(concept)bod, dit daarin te verwerken.

Motie

Meer zon op dak Eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college om:
1.In de uitwerking naar een definitief bod met een plan te komen op welke manier / met welke aanpak het percentage “geschikt dak” kan worden
verhoogd;
2.Zo spoedig mogelijk inzicht te geven over mogelijk invulling van de gestelde randvoorwaarde(n) door het Rijk;
3.Indien uitkomsten van punten 1 en 2 positief het percentage zon op dak te verhogen met als streefcijfer dat in 2030 op 50% van alle daken in de
U16 zonnepanelen liggen.
4.Zich hard te maken om deze verzoeken in U16 verband gesteund te krijgen en zichtbaar te maken in RES 1.0.
Opmerking: Laatste zin is eigenlijk een amendement

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
4/raadsvoorstellen/570043

Motie

Innovatie en
alternatieve
technieken

regio

Verzoekt het college om ook nieuwe innovatieve en alternatieve vormen van energieopwekking als mogelijke energiebronnen en/of opslagmiddelen
mee te nemen in de verdere ontwikkeling van onze RES 1.0 naar voorbeeld van regio Foodvalley

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
4/raadsvoorstellen/570043

Motie

Verbeteren
biodiversiteit

Eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college om
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
1. In de uitwerking naar een definitief bod
4/raadsvoorstellen/570043
- te onderzoeken onder welke voorwaarden zonnevelden een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en deze voorwaarde bij plaatsing van
zonneparken nader uit te werken
- te onderzoeken wat het effect is van zonnevelden op landbouwgrond in relatie tot het aanhoudende neerslag tekort / droogte;
2. Indien zonnevelden daadwerkelijk een positief effect hebben op biodiversiteit en verminderende watervraag (uitkomst punt 1) extra in te zetten op
ontwikkelen van zonnevelden in de gebieden waar dit positieve effect te verwachten is
3. Zich hard te maken om deze verzoeken in U16 verband gesteund te krijgen en zichtbaar te maken in het definitieve bod van onze regio.
4. Dit ook voor te stellen bij het Nationaal Programma RES.

Motie

Meer draagvlak

eigen gemeente/
regio

Verzoekt het college om
1. Het proces naar een definitief bod nadrukkelijk samen met maatschappelijke organisaties en inwoners op te pakken, daarbij samen met de
provincie ook te kijken naar innovatieve online vormen van aanvullende participatie;
2. Zich hard te maken om deze werkwijze ook op andere plaatsen in U16 verband te laten toepassen.

Geen
Geen
Geen

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/
4/raadsvoorstellen/570043

Overzicht aangenomen moties en amendementen bij besluitvorming over instemming van Ontwerp RES en conceptbod (per 2 juli 2020)
gemeente
Zeist

Ingestemd met
ontwerpRES / bod?
Ja

Motie of
Amendement
Motie

Provincie
Waterschappen
Stedin

ntb
Ja
nvt

Geen

Onderwerp
Zon, wind,
compensatie,
draagvlak

Betrekking op eigen
gemeente of hele
regio
strekking tekst
eigen gemeente/
Verzoekt het college:
regio
1. In de onderzoeken naar de mogelijkheden tot duurzame opwek altijd een maximale variant met zonne-energie uit te werken. Hier liggen nog flinke
kansen mits er ook echt een impuls aan wordt gegeven.
2. Kaders te ontwikkelen zodat de inwoner genoeg wordt beschermd tegen de overlast van eventueel te plaatsen windmolens. Te denken valt aan
scherpe richtlijnen waaraan een windmolen locatie moet voldoen, ruimhartige compensatie voor overlast en/of inwoners de kans te bieden om
gedeeltelijk eigenaar te worden van een windmolen.
3. Volop ruimte te houden voor toekomstige duurzame energiebronnen en hiermee innovatie een impuls te geven.
4. In te blijven zetten op het creëren van draagvlak, vooral ook bij inwoners die nog niet betrokken zijn bij dit thema.

link naar de integrale tekst
https://zeist.raadsinformatie.nl/verga
dering/666170/Raad%20%2016-062020

