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Beste mevrouw Bredt-Aler, 
 
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 ‘verschuiven deadline i.v.m. zorgvuldige participatie RES’. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Ondersteunt u de oproep die de VVD fracties hebben gedaan bij Minister Wiebes voor uitstel van 
het concept bod RES? 
 
Antwoord 1 
Ja, dit wordt ondersteund. Inmiddels is bekend geworden dat de deadlines voor het RES-proces 
zijn aangepast naar aanleiding van de Corona-beperkingen. De deadline voor het inleveren van de 
concept-RES is verschoven naar 1 oktober 2020 (was 1 juni 2020) en de deadline voor het 
inleveren van de RES 1.0 is verschoven naar 1 juli 2021 (was 1 maart 2021). De verruiming van 
de deadlines is bedoeld om ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen 
proces. 
 
Opgemerkt wordt, dat we er binnen de RES U16 naar willen streven om het snelst mogelijke 
tijdpad te blijven volgen. Ook wordt gevraagd aan de 30 regio’s om de (voorlopige) concept-RES 
op 1 juni bij het Nationaal Programma in te leveren, zodat een tussentijdse momentopname kan 
worden gemaakt. In de bijgevoegde brief vindt u de details hierover. 
 
Vraag 2 
Zo ja, bent u bereid dit standpunt uit te dragen binnen uw contacten in U16 verband? 
 
Antwoord 2 
Deze vraag is niet meer van toepassing, zie reactie op vraag 1.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Den Haag, 8 april 2020 

 

Betreft: ruimte in tijdsschema RES’en 

 

 

Beste RES-bestuurders en coördinatoren, 

 

U ondervindt in het werk aan de regionale energiestrategieën (RES’en) gevolgen van de 

maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Veel regio’s werken zo goed als 

mogelijk door aan de RES. Tegelijkertijd staat het democratische en maatschappelijke 

proces in verschillende regio’s onder druk.  

 

Doel is onverminderd het snelst mogelijke tijdpad te blijven volgen én daarbinnen de 

regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. Zo 

blijven we werken aan een duurzame toekomst. 1 juni 2020 blijft hierin een belangrijke 

momentopname voor decentrale overheden. Dat doet recht aan het harde werken in de 

regio’s tot nu toe.  
 
Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in 

bij het NP RES. Hierna volgt een tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL). PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar 

maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NP RES 

en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het 

leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de 

uitvoering te agenderen en versnellen. 

 

Aangepaste RES-planning 

In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, 

VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangs-

overleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, 

dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is. 

 

De aangepaste RES-planning is als volgt:  

- De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt 

verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.  

- Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder 

beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 

beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).  

- Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 

2021. 

- De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 

naar 1 juli 2021.  

 

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot 

verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de 

eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima. Door verder te werken aan de concept 

RES of RES 1.0 komen we sámen verder op weg naar 2030.  

Uitgangspunt is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd 

raken.  
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Inleveren op 1 juni 

De voorzitters van de 30 regio’s die hun (voorlopige) concept-RES inleveren op grond 

waarvan PBL een kwalitatieve analyse uit kan voeren, geven aan welk 

besluitvormingstraject, volgens welke planning, nog beoogd is. Als er rond 1 juni 

vragen zijn over de status van de stukken, dan communiceert NP RES helder wanneer 

een (voorlopige) concept-RES nog geen enkele status heeft. NP RES plaatst alleen door 

de regio zelf openbaar gemaakte stukken op de website van NP RES. Daarbij is duidelijk 

aangegeven welke status die hebben. 

 

Over de kwalitatieve analyse van PBL 

- De tussentijdse kwalitatieve analyse van het PBL is gericht op het versterken van 

kennisdeling en het van elkaar leren op weg naar de concept-RES of RES 1.0. Ook 

geeft de analyse inzicht in de belemmeringen. Landelijk kan alvast onderzocht 

worden of en hoe die opgelost kunnen worden. 

- De analyses van het PBL zijn gefocust op de bovenregionale en nationale aspecten, 

dus niet afzonderlijk per regio. 

NP RES zal de uitkomsten uit de analyse in gesprek brengen met regio’s. Ook vormt het 

de basis voor het bestuurlijke gesprek tussen de regio’s onderling in de zomer (peer to 

peer).  

 

Waardering 

Alle bij het NP RES betrokken partijen spreken hun waardering uit voor de regio’s dat zij 

ondanks de gevolgen van het coronavirus voortgang boeken in het RES-proces. Er zijn 

regio’s die nu al een (voorlopige) concept-RES gereed hebben. Sommige regio’s zullen 

in staat zijn een bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te leveren op 1 juni of voor de 

zomer. We willen deze regio’s stimuleren vooral door te gaan met de RES 1.0 en daarbij 

volksvertegenwoordigers en samenleving intensief te betrekken. Zij kunnen andere 

regio’s laten profiteren van hun kennis en inzichten door deze actief te delen. 

 

Ondersteuning NP RES 

NP RES blijft de regio’s maximaal ondersteunen. De ondersteuning vanuit NP RES is en 

blijft gericht op alle 30 RES’en. Denk aan ondersteuning in de afstemming met 

volksvertegenwoordigers, het proces van ruimtelijke inpassing, keuzes met betrekking 

tot systeemefficiëntie, samenhang met de Transitievisie Warmte (TVW), de vertaalslag 

naar de uitvoering et cetera. De komende weken vinden diverse online-bijeenkomsten 

plaats en komen kennisproducten en ondersteuningsinstrumenten beschikbaar. Voor 

geïnteresseerde regio’s zijn er deze maand twee online klankbordgroepen ‘van concept 

naar 1.0’. Ook de bestuurlijke bijeenkomst van 20 april gaat online door. Daar kunnen 

bestuurders hun ervaringen en uitdagingen delen die het werken aan de RES biedt, 

zeker in deze tijd. 

 

Op vrijdag 10 april organiseert NP RES van 09.30-10.30 een online bijeenkomst voor 

RES-coördinatoren die graag toelichting willen op de brief. U kunt uiteraard ook terecht 

bij uw regionale accounthouder van NP RES. 

 

Met hartelijke groet,  

 

mede namens VNG, IPO, Unie van Waterschappen, BZK, EZK en de voorzitters van het 

voortgangsoverleg en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving 

 

Kristel Lammers 

Directeur NP RES 
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Bijlage: Achtergrond: afspraken Klimaatakkoord 

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat onder coördinatie van het NP RES een 

appreciatie van de RES’en zal worden uitgevoerd. Dat hield in dat elke regio op 1 juni 

2020 zijn concept-RES zou aanbieden aan het NP RES. Waarna PBL de concept-RES’en 

zou doorrekenen. Zowel kwantitatief (tellen de concept-RES’en op tot het nationale doel 

van 35 TWh). Als kwalitatief: een waardering op de afwegingskaders maatschappelijk 

en bestuurlijk draagvlak, efficiëntie van het energiesysteem en ruimtelijke inpassing.  

Op basis daarvan zou NP RES in de zomer gesprekken voeren in de regio’s, gericht op 

het leren van de concept-RES. Daarnaast zouden de regio’s onderling hun RES’en 

vergelijken, met aandacht voor een evenwichtige verdeling van de opgave tussen de 

regio’s. De PBL analyse zou in oktober openbaar worden samen met het advies van NP 

RES. 

 

Omdat afspraken in het Klimaatakkoord onderling samenhangen, is over de 

verschuivingen in het tijdschema overleg gevoerd met zowel BZK, EZK, VNG, IPO en 

Unie van Waterschappen, als met de voorzitters van het Voortgangsoverleg 

Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. De 

komende periode werken NP RES, EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen de 

impact van het nieuwe tijdschema uit.   
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * PME

Achternaam * Bredt-Aler

E-mailadres * paulinebredt@gmail.com

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Zorgvuldige participatie RES

Inleiding * Door het Coronavirus is interactie binnen de raad en al helemaal met 
inwoners een grote uitdaging. De VVD fracties binnen de provincie Utrecht 
zien onder andere risico's voor de participatie rond de Regionale Energie 
Strategie (RES). In bijgevoegde brief vragen wij om het verschuiven van 
de deadline. Hierover hebben wij ook vragen aan het College van B&W,

Vragen

Vraag 1 * Ondersteunt u de oproep die de VVD fracties hebben gedaan bij Minister 
Wiebes voor uitstel van het concept bod RES?

Vraag 2 * Zo ja, bent u bereid dit standpunt uit te dragen binnen uw contacten in U16 
verband?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* ja
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Uw bijlage(n) * Brief aan Opdrachtgevend beraad NP RES.pdf



Aan het Bestuurlijk Overleg Nationaal Programma Regionale 
Energie Strategie 
 
 
Utrecht, 7 april 2020 
 
 
Geachte stuurgroepleden van het NP-RES, excellentie, 
 
In het bestuurlijk overleg deze week zult u met elkaar besluiten over het proces rondom de biedingen 
voor de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen u graag vanuit onze fracties daarbij enige 
kanttekeningen ter overweging aandragen. 
 
Laten we beginnen onze waardering uit te spreken voor de drie RES-regio’s in onze provincie, die de 
afgelopen periode met een drukke bestuurlijke agenda, zijn gekomen tot een concept-bod richting 
het Rijk. Een grote opgave die van iedereen een flinke inspanning heeft gevraagd. De energietransitie 
staat hoog op de politieke agenda en het is ook onze inzet deze binnen onze provincie en gemeenten 
vorm te geven. Voor ons zijn vijf uitgangspunten belangrijk: 
 

1. De gezamenlijkheid van deze opgave, ingegeven door de landelijke doelstellingen; 
2. De haalbaarheid van de opgave binnen de gestelde termijnen; 
3. De betaalbaarheid van de RES: iedereen levert een bijdrage naar vermogen; 
4. De ruimtelijke inpasbaarheid van de maatregelen; 
5. Het draagvlak voor de RES: de strategie kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek 

draagvlak. 
 
Onze zorgen gaan uit naar de voorgenomen participatie rondom dit concept-bod. In de komende 
weken zouden gemeenteraden en Provinciale Staten met hun bestuurders en achterban, inwoners en 
ondernemers uit de gemeenten en provincie, in gesprek gaan over het concept bod. Is het haalbaar 
en betaalbaar? Wat betekent het voor de leefomgeving? Welke kansen zijn er voor ondernemers en 
coöperaties? Zijn er voldoende waarborgen om te komen tot een bod met draagvlak? 
 
Deze vragen vergen een intensief gesprek, waarbij je elkaar ook in de ogen moet kunnen kijken. Met 
de huidige rijksrichtlijnen vanwege het Corona-virus is het echter onmogelijk bijeenkomsten te 
organiseren die participatie goed mogelijk maken. 
 
In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie1 van het lid Agnes Mulder c.s. aangenomen die het 
belang onderstreept inwoners te betrekken bij de RES voor gedragen besluitvorming. De motie 
verzoekt daarnaast de regering een uitgebreide inventarisatie te maken van burgerparticipatie in de 
Regionale Energiestrategieën en aan de hand van de hieruit voortkomende best practices, 
inwonersparticipatie bij de RES 1.0 actief te stimuleren in alle regio’s. Wij merken in onze regio’s en 
gemeenten dat het moeilijk is om aan die wens van de Tweede Kamer tegemoet te komen met het 
huidige strakke tijdsschema.  
 
Wij willen u daarom met gepaste zorg in overweging geven de deadline van 1 juni te heroverwegen. 
In elk geval gedurende het geldende regime rondom Corona lijkt het onmogelijk om binnen die 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7d358fd-4574-4868-9e4c-
894274209f8a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Agnes%20Mulder%20c.s.%20over%20de%20burgerparticipatie
%20in%20de%20Regionale%20Energiestrategie%C3%ABn.pdf  



termijn een goede invulling te geven aan de participatie in deze fase van de totstandkoming van de 
RES. Wij blijven optimistisch en ambitieus als het gaat om de doelstellingen van het klimaatakkoord, 
maar zouden het echt betreuren als snelheid nu voorgaat op zorgvuldigheid. 
 
Met vriendelijke groet, in vrijheid, 
 
Namens de onderstaande VVD-fracties van de gemeenten, waterschappen in en van de provincie 
Utrecht, 
 
 

Dimitri Gilissen 
Fractievoorzitter Gemeente Utrecht 
 
Maarten Flikkema 
Fractievoorzitter Gemeente Amersfoort 
 
Pauline Bredt 
Fractievoorzitter Gemeente Stichtse Vecht 
 
Florian van Hout 
Fractievoorzitter Gemeente Woerden 
 
Wiebe de Boer 
Fractievoorzitter Gemeente Bunschoten 
 
Carlos Genders 
Fractievoorzitter Gemeente Leusden 
 
Emil Schade 
Fractievoorzitter Gemeente Eemnes 
 
Walter van Dijk 
Fractievoorzitter Gemeente Zeist 
 
Jhony Stalman 
Fractievoorzitter Gemeente Woudenberg 
 
Suzanne Oortman Gerlings 
Fractievoorzitter Gemeente Baarn 
 
Leo Schenk 
Fractievoorzitter Gemeente Rhenen 
 
Bart Bisschop 
Fractievoorzitter Gemeente Renswoude 
 
Mathieu Andriessen 
Fractievoorzitter Gemeente Montfoort 
 
Yvonne Bottema 
Fractievoorzitter Gemeente Veenendaal 
 
Saskia van Dijk 
Fractievoorzitter Gemeente IJsselstein  
 
Bart Richter 
Fractievoorzitter Gemeente De Ronde Venen 

Mark Snoeren 
Fractievoorzitter Gemeente Nieuwegein 
 
Hendric de Jong Schouwenburg 
Fractievoorzitter Gemeente De Bilt 
 
Eef Stiekema 
Fractievoorzitter Gemeente Houten 
 
Sybren van der Velden 
Fractievoorzitter Gemeente Wijk bij Duurstede - 
Cothen - Langbroek 
 
Fred Schenk 
Raadslid Gemeente Bunnik 
 
Elly van Wijk 
Fractievoorzitter Gemeente Oudewater 
 
Hanneke van der Leun 
Fractievoorzitter Gemeente Vijfheerenlanden 
 
Jorrit Linders 
Fractievoorzitter Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
Eric de Wilde 
Fractievoorzitter Gemeente Soest 
 
Bas Groenendijk 
Fractievoorzitter Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 
 
Eric Baron Mackay 
Fractievoorzitter Waterschap Vallei en Veluwe 
 
Andries van der Netten 
Fractievoorzitter Waterschap Rivierenland 
 
Marjolein Groot Koerkamp 
Fractievoorzitter Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
 
André van Schie 
Fractievoorzitter Provincie Utrecht 
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