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Ontwerp Regionale Energie Strategie U16-regio (RES 

U16) 

 
 

Omdat Nederland klimaatafspraken heeft gemaakt en iedere gemeente daar haar eigen bijdrage aan 

moet leveren en wij dit als gemeente niet zelfstandig kunnen, werken we samen in de regioU16. Op 

dinsdag 24 maart heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerp RES U16. Deze regionale 

energiestrategie bevat de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte voor de regio 

en is een tussenstap in de totstandkoming van de (definitieve) RES 1.0.  

 

 

 

Inhoudconceptbod 

 

Het concept bod dat ingediend wordt voor elektriciteit bedraagt 1,8 TWh voor 2030. Dit is een bod op 

een hoog abstractieniveau dat na veel inspanning een realistisch bod is als totaal van alle gemeenten. 

Dit is verkend met onderzoeken, inventarisaties naar lokale projecten en (beleids)ambities en het voeren 

van (ambtelijke en bestuurlijke) gesprekken. 

 

Lokale ambitie 

In dit regionale bod is nog geen doorvertaling gemaakt naar de opgave voor Stichtse Vecht. Het is niet 

zo dat alle gemeentes recht evenredig zullen bijdragen. De ene gemeente zal meer doen dan de 

andere. Stichtse Vecht heeft haar eigen lokale ambitie (bod). Hier is in de gemeenteraad van Stichtse 

Vecht nog geen besluit over genomen.  
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Besluitvorming voor 1 juni 

De planning is dat de ontwerp RES door de regio op 1 juni wordt ingediend bij het Nationaal 

Programma. Over de relatie tussen het Coronavirus en het RES-proces staat meer vermeld in de 

bijgevoegde brief die de RESU16 heeft ontvangen van het programmabureau. Het college bespreekt 

met het presidium op welke wijze de commissie en de raad  de ontwerp RES kan behandelen gezien de 

bijzondere situatie rondom het vergaderen in verband met de Corona-maatregelen.  

Daarbij kan het gaan om digitaal of fysiek vergaderen (met de noodzakelijke veiligheidswaarborgen) of 

een combinatie van beide. 

De (definitieve) RES 1.0 zal moeten worden ingediend in het eerste kwartaal van 2021.   

 

Ter kennisname ontvangt u bijgesloten bij deze RIB tevens de “Notitie moties en amendementen 

Startnotitie RES U16”. Met deze notitie zijn de moties en amendementen afgehecht die zijn ingediend bij 

de vaststelling van de startnotitie. De startnotitie is door u vastgesteld op 2 oktober 2019. 

 

Een wens van de raad van Stichtse Vecht was om ook het plan van aanpak aan de raad voor te leggen. 

Ondanks dat dit om uitvoering gaat en daarmee gemandateerd is aan het college, is het plan van 

aanpak op 26 november 2019 als peilnotitie in de commissievergadering besproken. 

 

 

Bijlagen: 

 
Nationaal programma RES 

 

Notitie moties en amendementen 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-23-bijlage-2-brf-Nationaal-programma-RES.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-23-bijlage-1-Notitie-moties-en-amendementen-Startnotitie-RESU16.pdf

