
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

Regionale Ontwikkelingen U10 
 

1. Wanneer is de raad aan zet? 

Stichtse Vecht staat net als alle andere gemeente in deze regio voor grote maatschappelijke opgaven op het 

gebied van wonen, werken, mobiliteit, gezonde leefomgeving, energietransitie en ontwikkeling van het 

buitengebied. Omdat het grote en integrale opgaven zijn werken we samen met de andere gemeenten in de regio 

U10. Samen kunnen we de grote groei die op deze regio afkomt accommoderen. De gemeenten doen dit niet 

alleen, maar in samenwerking met de Provincie Utrecht en het Rijk. Tijdens informatieve commissies en met RIB-

specials wordt u als raad regelmatig geïnformeerd. Zo bent u op 18 februari nog uitgebreid bijgepraat over de 

Contour REP en op 26 mei over het concept bod RES (informatieve commissies).  

 

Tijdens deze laatste commissie is gevraagd naar een actueel overzicht van de regionale ontwikkelingen en 

wanneer besluitvorming door de raad is gepland. Daarover gaat deze RIB special.  

Van belang is om te benadrukken dat het niet de regio is die de keuzes maakt, maar dat de besluitvorming bij de 

raden ligt. De regio monitort wel de samenhang en of de programmering van alle gemeenten op een sluitende 

manier optelt.  

 
 

Ontwikkeling Omschrijving Bestuurlijk 

niveau 

Omgevingsvisie 

(GOVI) 

De omgevingsvisie van Stichtse Vecht gaat over de manier waarop wij 

in de toekomst de fysieke leefomgeving in onze gemeente inrichten. 

Hoe gaan we om met woningbouw, werken, verkeer, natuur, recreatie 

en toerisme, ons cultuurhistorisch en agrarisch landschap? En met 

trends en ontwikkelingen die op ons afkomen? Hoe hangen deze 

opgaven met elkaar samen? 

In het proces om tot de gemeentelijke omgevingsvisie te komen, 

worden thema’ s meegenomen zoals Vitaal Platteland en de 

toekomstvisie Bedrijventerreinen.  

Lokaal 

 Planning 
- Juni: digitale enquête en ansichtkaartenactie (participatie) 
- Zomer: koffiekraam: persoonlijke gesprekken (participatie) 
- Q4: Gebiedsconferentie 1 (participatie) 
- Feb. 2021: Gebiedsconferentie 2 (participatie) 
- April 2021: besluitvorming B&W en ter inzagelegging 
- Tweede half jaar 2021: besluitvorming raad.  
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Ontwikkeling Omschrijving Bestuurlijk 

niveau 

Ruimtelijk 

Economisch 

Programma (REP) 

In het REP komt het er op aan dat er keuzes worden gemaakt op het 

gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie, landschap en gezonde 

leefomgeving. Deze opgaven zijn urgent, complex en omvangrijk. Ze 

hangen bovendien nauw met elkaar samen en ze beïnvloeden elkaar. 

Ze vragen daarom om een integrale aanpak. De regio wil voorkomen 

dat een oplossing voor een van de opgaven op een bepaalde locatie, 

leidt tot een nieuw probleem op een andere locatie. Regiogemeenten 

hebben elkaar nodig om tot een goede afweging, een perspectief, 

programmering en uitvoering te komen. 

Regionaal 

initiatief (U16), 

lokale 

besluitvorming 

 Planning 

Contour REP (mogelijke onderzoeksrichtingen) 
- 18 feb.: Informatieve commissie 
- 26 mei: college 
- 16 juni: commissie Fysiek 
- 14 juli: raad 

 

Definitieve REP (uitwerking onderzoeksrichtingen tot definitieve 

wederkerige afspraken in de regio) 
- Eind Q1/ begin Q2: raad.  

 

 

Regionale 

Energiestrategie 

(RES) 

Iedere regio in Nederland levert door middel van een Regionale 

Energie Strategie (RES) een bod met betrekking tot de 

opwekking van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame 

warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van 

elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te 

brengen.  

 

Stichtse Vecht werkt met 15 andere gemeenten samen aan een 

Regionale Energie Strategie in de Regio U16. 

Regionaal 

initiatief 

(U10/U16), 

lokale 

besluitvorming 

 Planning 

Concept bod RES: 
- 26 mei: informatieve commissie 
- 8 september: commissie Fysiek 
- 29 september: raad 
- 1 oktober: indienen regionaal bod bij Nationaal Programma 

RES 
- Q4: Gebiedsconferentie 1 Omgevingsvisie, tevens 

startmoment participatie RES 
- Oktober: Raadsbrede bijeenkomst energietransitie 

 

Definitief bod: 
- Mei en juni 2021: besluitvorming raden, AB waterschappen en 

GS 
- 1 juli: indienen definitief bod bij Nationaal Programma RES.  

 

POVI In de POVI legt de provincie haar Omgevingsbeleid voor de komende 

jaren vast. Hierin spelen de volgende vier thema’s een rol: 
o Ruimte voor duurzame ontwikkeling; 
o Gezonde en veilige samenleving; 
o Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust; 
o Aantrekkelijke leefomgeving. 

Provincie 

 Planning 

Ivm uitstel van de invoering Omgevingswet met 1 jaar tot 1/1/22 wordt 

de Ontwerp Omgevingsvisie een Interim Omgevingsvisie om de 

periode tot 2022 te overbruggen. De data van ter inzagelegging en 

reactietermijn zijn nog niet bekend.  
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Participatie inwoners 

Onlangs is de participatie met inwoners gestart. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de nieuwe 

Omgevingsvisie van Stichtse Vecht. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen worden gevraagd op 

verschillende manieren hieraan mee te werken. De start is gegeven met een ansichtkaartenactie, het vervolg vindt 

plaats met digitale en fysieke bijeenkomsten. Op de website stichtsevecht.nl/omgevingsvisie is hierover meer 

informatie te vinden. Bij deze participatie worden ook vragen betrokken die relevant zijn voor de RES, REP en 

POVI. In oktober van dit jaar vindt de eerste gebiedsconferentie plaats in het kader van de Omgevingsvisie. Deze 

conferentie zal tevens de start vormen voor de participatie in het kader van de RES.  

 
2. Onderbouwing 1,8 Twh van de ontwerp-RES 

In de ontwerp RES is een concept bod opgenomen van 1,8 Twh voor elektriciteit voor 2030 voor de hele regio U16. 

Raads en commissieleden willen graag weten hoeveel rek er nog in dit bod zit. Het bod is een inschatting van wat 

er mogelijk is en de uitvoering van het opwekken van deze hoeveelheid duurzame energie kent vele 

afhankelijkheden.  

 

Het bod is tot stand gekomen op basis van al gerealiseerde vormen van duurzame energie, projecten die in de 

komende jaren gerealiseerd worden en op basis van de ruimtelijke en fysieke structuur in het gebied van de RES-

regio U16. Dit heeft geleid tot een inschatting van een passende regionale ambitie van in totaal 1,8 Twh voor wind- 

en zonne-energie. Hierbij is ook de mogelijke toepassing van zonne-energie op grote dakoppervlakken 

meegenomen. Er komt nog een verdelingssystematiek voor de deelnemende gemeenten. 

 

In het vervolg van dit jaar en de eerste helft van 2021 worden per gemeenten de zoekgebieden en mogelijke 

projectlocaties precies in beeld gebracht en die worden opgenomen in de RES 1.0. Uiteraard vindt dit plaats in een 

participatieproces. Aan te geven is dat de specifieke ruimtelijke vertaling van de opgave. waar deze 1,8 Twh op te 

wekken energie zijn plek moet krijgen, nog plaats moet vinden. Dit is afhankelijk van onder andere 

landschappelijke inpassing, de geschiktheid van het net, nabijheid van afnemers en keuzes in en draagvlak voor 

het type opwekking.  

 
 
 

https://stichtsevecht.nl/omgevingsvisie/
https://stichtsevecht.nl/omgevingsvisie/

