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Beste heer Roos, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het concept bod RES. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Het CWP noemt dat in 2030 onze gemeente de ambitie klimaatneutraal te willen zijn in 2030. 
Daarvoor moet dan volgens rapport berenschot 3270TJ (= 0,9 Twh) op eigen grondgebied 
geproduceerd worden. Dat is de helft van het regiobod. Uit de beantwoording blijkt dat het rapport 
terzijde is gelegd. Wat is daarvan de reden? 
 
Antwoord 1 
Uit het rapport blijkt niet dat op eigen grondgebied 3270TJ (= 0,9 Twh) moet worden 
geproduceerd. Dit is het huidige energieverbruik. In een duurzame gemeente gaan we ervan uit 
dat er ook flink wordt bespaard.  
Het rapport is een prognose die ons helpt gevoel te krijgen bij de cijfers.  
 
Het regionale bod is anders opgebouwd dan het Berenschot rapport. Het Berenschot rapport gaat 
uit van een klimaatneutrale gemeente in 2030.  
In de regio is dit niet aan de orde. Dit om te voorkomen dat we terecht komen in een discussie met 
de 16 gemeentes over lokale ambities en definities. 
Het regionale bod is gebaseerd op verkenningen naar de fysieke ruimte in gemeentes, de ruimte 
op het net, projecten die in de pijplijn zitten en (voorgenomen) beleidsruimte bij de gemeentes.  
 
Vraag 2 
Wil het College de ambitie uit het CWP handhaven? 
 
Antwoord 2 
Uitgangspunt bij de inbreng in de regionale verkenningen voor het concept bod RES is voor het 
college haar opdracht/mandaat vanuit de raad geweest op basis van het huidige 
Collegewerkprogramma. 
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Zoals u weet heeft het college aan de fracties gevraagd of zij aanleiding zien om het 
Collegewerkprogramma te herijken, gezien recente ontwikkelingen. 
En bovendien zijn inmiddels gesprekken opgestart onder leiding van Tjapko Poppens om te 
komen tot een meerderheidscollege. 
  
De uitkomsten van deze ontwikkelingen kunnen zo nodig worden betrokken bij de volgende fase 
van de RES, waarin het definitieve bod RES van de regio wordt bepaald. 
Het nu voorliggende concept bod RES is ‘ slechts’  een voorlopige inschatting, waar nog geen 
harde consequenties aan zijn verbonden en waarin nog geen onderverdeling is gemaakt naar 
gemeenten. Pas in 2021 volgt het definitieve bod RES. 
 
Vraag 3 
Stichtse Vecht moet ‘naar behoren’ bijdragen, aldus de beantwoording. Wat is in de visie van het 
College “naar behoren” gelet op de eerdere inschatting dat dit ca 10% van het regiovolume zou 
kunnen zijn. Dat is ca 0,2 Twh. Hoe verhoudt zich dit met vraag 1 en 2? 
 
Antwoord 3 
Dit moet nog bepaald worden. Er is nog geen verdeling gemaakt tussen de gemeentes in de regio. 
Dit is de volgende fase richting de uitwerking naar de RES 1.0. Hierin speelt ook mee dat wellicht 
de ene gemeente meer zal doen op het gebied van energie en de andere op het gebied van 
woningbouw of recreatie/natuur/landschap.   
 
Vraag 4 
Wat is de reden dat er vooraf gaande aan het regiobod geen reële inschatting is gemaakt van het 
volume dat onze, cq elke gemeente op aannemelijke gronden zou kunnen leveren? 
 
Antwoord 4 
Stichtse Vecht heeft verkenningen uitgevoerd bij het opstellen van het concept beleidskader 
zonnevelden. Hieruit blijkt dat er fysieke ruimte aanwezig is om voldoende zonnevelden te kunnen 
realiseren. Verder zijn er vanuit de regio verkenningen uitgevoerd, zie reactie op vraag 1. 
 
Vraag 5 
Waarom is een dergelijke optie als inschatting vooraf niet eerst aan de Raad/ Raden voorgelegd? 
 
Antwoord 5 
Het concept beleidskader zonnevelden is aangehouden door de gemeenteraad.   
De regionale verkenningen konden in verband met de krappe tijdsplanning niet aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Vraag 6 
Heeft het College de consequenties van het regiobod voor SV overwogen en hoe zijn deze 
consequenties dan ingeschat? Mede gelet op de toename van ca 60 miljoen euro 
maatschappelijke kosten zoals Berenschot presenteerde? 
 
Antwoord 6 
De genoemde meerkosten in het Berenschot rapport hebben niet alleen betrekking op het 
regionale bod (duurzame opwek). Het gaat om het hele pakket dat nodig is om klimaatneutraal te 
worden, dus ook de besparingenkant. Hier zal iedereen zijn steentje aan moeten bijdragen.  
De ontwikkeling van zonnevelden en windmolens waar het in het regionale concept bod over gaat, 
is normaliter een sluitende businessclass en wordt voldoende door marktpartijen opgepakt.  
 
 
Vraag 7 
Wat is de reden dat op mijn technische vraag van 17 maart niet is gereageerd? 
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Antwoord 7 
De technische vraag is beantwoord. De beantwoording is ook opgenomen in het 
Raadsinformatiesysteem (nummer 42).  
Waarschijnlijk wordt gedoeld op subvraag 3: “Wat is de reden dat er geen sturing plaats vindt op 
het te realiseren aandeel in de RES opgave per gemeente?” 
Het gaat erom dat het een abstract bod is op regionaal niveau, zonder verdeling tussen 
gemeentes. Sturing per gemeente is daarom (nog) niet aan de orde.  
 
Vraag 8 
Is het College voornemens om een mogelijke publiek rechterlijke bevoegdheid uit te oefenen om 
pandeigenaren te dwingen zonnepanelen te plaatsen ook daadwerkelijk toe te passen? Uit de 
beantwoording kan geconcludeerd worden dat dit het geval zal kunnen zijn. Mede gelet op het 
gegeven van Berenschot dat dit ca 0,13 Twh op zou kunnen leveren. 
 
Antwoord 8 
Landelijk is er een regeling in de maak om bij nieuwbouw eigenaren te verplichten maximaal 
zonnepanelen te plaatsen. Er is nu nog overigens geen enkele reden om eigenaren van 
bestaande gebouwen te dwingen zonnepanelen te plaatsen. Het gemeentelijk beleid om bedrijven 
en particulieren te informeren over de mogelijkheden heeft al geleid tot toename van het aantal 
geplaatste zonnepanelen (ruim 3.000 daken zijn nu voorzien van zonnepanelen). De verwachting 
is dat door normale marktwerking dit aantal de komende 5 tot 10 jaar exponentieel zal toenemen 
omdat het financieel gunstig is zonnepanelen te plaatsen (rendement minimaal 5%). 
 
Vraag 9 
Overweegt het College om in het geval er op redelijke gronden geen bijdrage aan het voorgestane 
regionale energiebeleid te leveren valt zonder aan andere opgaven en programma’s onevenredige 
schade toe te brengen, haar deelname aan het regiobod in te trekken, cq te heroverwegen? 
 
Antwoord 9 
Het nu voorliggende concept bod RES is ‘ slechts’  een voorlopige inschatting, waar nog geen 
harde consequenties aan zijn verbonden en waarin nog geen onderverdeling is gemaakt naar 
gemeenten.  Pas in 2021 volgt het definitieve bod RES. 
Indien bij de uitwerking richting de RES 1.0 blijkt dat we er niet uitkomen in de regio om te komen 
tot een verdeling onder gemeentes, zal het gesprek met elkaar worden gevoerd. De insteek is om 
er met elkaar uit te komen. En niet op voorhand te spreken over terugtrekken.   
 
Vraag 10 
In hoeverre wil het College de eigen beleidsvrijheid van gemeenten in de regio respecteren, gelet 
op het gegeven dat Stichtse Vecht zich niet heeft gemengd in de discussie over het benutten van 
woningbouw of energieopwekking in de polder Rijnenburg? 
 
Antwoord 10 
Stichtse Vecht wil de eigen beleidsvrijheid van gemeenten in de regio respecteren. Met de 
regionale energiestrategie geven we samen invulling aan de energie- en klimaatdoelen die we als 
land en als regio hebben. Gezamenlijk tot een strategie komen betekent dat we samen 
onderzoeken welke keuzes en richtingen mogelijk zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. 
Uiteraard kan het ook betekenen dat we keuzes moeten maken. Iets dat goed is voor de regio 
hoeft niet perse het meest gunstig te zijn voor onze gemeente. Hierover zullen we in gesprek 
moeten gaan met onze partners en er samen uit moeten komen. Wij zijn tenslotte zelf ook één van 
de partners. In de ontwerp RES is de lokale context als uitgangspunt meegenomen, zie pagina’s 7 
en 17.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
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Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * R.

Achternaam * Roos

E-mailadres * nicolroos@planet.nl

Fractie * Streekbelangen

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * RES

Inleiding * Op 31 maart ontving ik beantwoording van technische vragen inzake het 
bod RES

Vragen

Vraag 1 * Het CWP noemt dat in 2030 onze gemeente de ambitie klimaatneutraal te 
willen zijn in 2030. Daarvoor moet dan volgens rapport berenschot 3270TJ 
(= 0,9 Twh) op eigen grondgebied geproduceerd worden. Dat is de helft 
van het regiobod. Uit de beantwoording blijkt dat het rapport terzijde is 
gelegd. Wat is daarvan de reden?

Vraag 2 * Wil het College de ambitie uit het CWP handhaven?

Vraag 3 * Stichtse Vecht moet ‘naar behoren’ bijdragen, aldus de beantwoording. 
Wat is in de visie van het College “naar behoren” gelet op de eerdere 
inschatting dat dit ca 10% van het regiovolume zou kunnen zijn. Dat is ca 
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0,2 Twh. Hoe verhoudt zich dit met vraag 1 en 2?

Vraag 4 * Wat is de reden dat er vooraf gaande aan het regiobod geen reële 
inschatting is gemaakt van het volume dat onze, cq elke gemeente op 
aannemelijke gronden zou kunnen leveren?

Vraag 5 * Waarom is een dergelijke optie als inschatting vooraf niet eerst aan de 
Raad/ Raden voorgelegd?

Vraag 6 * Heeft het College de consequenties van het regiobod voor SV overwogen 
en hoe zijn deze consequenties dan ingeschat? Mede gelet op de 
toename van ca 60 miljoen euro maatschappelijke kosten zoals 
Berenschot presenteerde?

Vraag 7 * Wat is de reden dat op mijn technische vraag van 17 maart niet is 
gereageerd?

Vraag 8 * Is het College voornemens om een mogelijke publiek rechterlijke 
bevoegdheid uit te oefenen om pandeigenaren te dwingen zonnepanelen 
te plaatsen ook daadwerkelijk toe te passen? Uit de beantwoording kan 
geconcludeerd worden dat dit het geval zal kunnen zijn. Mede gelet op het 
gegeven van Berenschot dat dit ca 0,13 Twh op zou kunnen leveren.

Vraag 9 * Overweegt het College om in het geval er op redelijke gronden geen 
bijdrage aan het voorgestane regionale energiebeleid te leveren valt 
zonder aan andere opgaven en programma’s onevenredige schade toe te 
brengen, haar deelname aan het regiobod in te trekken, cq te 
heroverwegen?
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Vraag 10 * In hoeverre wil het College de eigen beleidsvrijheid van gemeenten in de 
regio respecteren, gelet op het gegeven dat Stichtse Vecht zich niet heeft 
gemengd in de discussie over het benutten van woningbouw of 
energieopwekking in de polder Rijnenburg ?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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