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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 de Regionale Energiestrategie (RES). 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Op grond van 1) welke bevoegdheid en 2) wat is de democratische legitimatie van de regio U10/16 
om mede namens SV een bod zonder status uit te brengen inzake de RES, gegeven het feit dat er 
geen formeel raadsbesluit ligt over een dergelijk bod? Bij deze vraag speelt mee dat formele 
besluitvorming voorzien is voor 1 oktober a.s. en dat de regio U10/16 geen formele entiteit is, dus 
a.h.w. bestuurlijk niet bestaat. 
 
Antwoord 1 
Over de democratische legitimatie en bevoegdheden is op landelijk niveau al uitgebreid 
gesproken. De RES-regio’s hebben formeel geen bevoegdheden om de concept-RES of de RES 
1.0 vast te stellen.  De concept-RES en daarmee het bod zijn opgesteld in regionaal verband door 
de U16. Dit betreft voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een regionaal conceptbod. 
Conform de gemaakte regionale afspraken zal het conceptbod van de U16 worden ingediend bij 
het rijk voor 1 juni a.s. 
Belangrijk is om te vermelden dat de concept-RES een kaderstellend stuk betreft, waarvan de 
vaststelling uiteraard is voorbehouden aan de afzonderlijke raden van de deelnemende 
gemeenten in het gebied. Ook zullen het college van Provinciale Staten en het AB van het 
waterschap over deze concept-RES besluiten. De besluitvorming zal dus daadwerkelijk 
plaatsvinden door de diverse bestuursorganen. Dat betekent dat de concept-RES inclusief het bod 
voor de landelijke deadline van 1 oktober 2020 aan uw raad ter vaststelling zal worden 
aangeboden. 
 
Vraag 2 

      Welke garantie bestaat er dat het toevoegen van evt opmerkingen aan dit regio voorstel niet 
impliciet vertaald wordt met instemming waaraan op een later moment gerefereerd kan worden? 
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Antwoord 2 
Wij willen u vooral uitnodigen om relevante opmerkingen, maar ook uw wensen, ambities en 
uitgangspunten mee te geven, zodat de lokale belangen van de gemeente Stichtse Vecht tot hun 
recht kunnen komen in het vervolgtraject van de RES. Wel is het van belang dat u daarvoor de 
juiste timing aanhoudt: de termijnen van het rijk en het Nationaal Programma RES in het kader van 
het Klimaatakkoord zijn hierin leidend.  
Dat de indieningstermijn van de RES is uitgesteld betekent niet dat het proces voor het vervolg is 
uitgesteld. In tegendeel, dit gaat in volle vaart door. Overigens omvat de ontwerp RES een  
concept bod vanuit de regio voor de hele regio. Dit moet nog lokale invulling krijgen met 
zoekgebieden en verdeling onder gemeentes in het vervolgtraject naar de RES 1.0. 
Uiteraard worden uw raad en ook inwoners, organisatie en bedrijven hiervoor geconsulteerd. We 
gaan zoeken naar een geschikte vorm en moment voor uw raad in relatie tot de RES planning om 
na het zomerreces uw uitgangspunten op te halen. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
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 * roos7030@kpnmail.nl

Fractie * Streekbelangen

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * RES

Inleiding * Nav het voornemen van de regio U10/16 inzake het uitbrengen van een 
concept bod RES de volgende vraag:

Vragen

Vraag 1 * Op grond van 1) welke bevoegdheid en 2) wat is de democratische 
legitimatie van de regio U10/16 om mede namens SV een bod zonder 
status uit te brengen inzake de RES, gegeven het feit dat er geen formeel 
raadsbesluit ligt over een dergelijk bod?
Bij deze vraag speelt mee dat formele besluitvorming voorzien is voor 1 
oktober a.s. en dat de regio U10/16 geen formele entiteit is, dus a.h.w. 
bestuurlijk niet bestaat.

Vraag 2 * Welke garantie bestaat er dat het toevoegen van evt opmerkingen aan dit 
regio voorstel niet impliciet vertaald wordt met instemming waaraan op 
een later moment gerefereerd kan worden?
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Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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