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Deel te nemen aan de Regionale Energie Strategie U16.
De startnotitie Regionale Energie Strategie U16 vast te stellen.

Samenvatting

Deze startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale
Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Deze RES-regio bestaat uit 16 gemeenten en 4
waterschappen in de provincie Utrecht én de provincie Utrecht

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

De startnotitie is de eerste formele stap om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). In
het Nationale Klimaatakkoord, dat in 2019 zal worden ondertekend, is afgesproken dat gemeenten,
provincies en waterschappen in regio’s als gelijkwaardige partners invulling geven aan ‘hun’ deel van
de nationale energieopgave. Dat doen regio’s in Regionale Energiestrategieën (RES) en die
tenminste een strategie voor duurzame elektriciteit (grootschalige opwek) en een strategie voor
duurzame warmte zullen bevatten. In de U16 regio willen we daarbij extra inzetten op zon op dak en
op energiebesparing door isolatie.
De startnotie is een gemeenschappelijk voorstel vanuit de Regionale Energie Strategie. Deze notitie
wordt aan zestien gemeenteraden, vier waterschapsbesturen en aan Provinciale Staten voorgelegd.

Argumenten

De RES ondersteunt de ambitie om Klimaatneutraal te worden in 2030 van de gemeente Stichtse
Vecht.

Kanttekeningen

Omdat het nationale klimaatakkoord nog niet ondertekend, is er nog geen volledig zicht op de meer
gedetailleerde afwegingskaders van het Rijk voor de beoordelingen van de RES-sen. De beschrijving
van de resultaten en de stappen om te komen tot de resultaten in de startnotitie zijn nog op
hoofdlijnen.
Een Regionale Energie Strategie is geen formele, wettelijke verplichting. Maar in het regeerakkoord
en in het klimaatakkoord wordt wel heel veel waarde gehecht aan de bijdragen vanuit de regio’s en
gemeenten aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.
De Regionale Energie Strategie U16 hangt nauw samen met de andere opgaven van de U10 regio
op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en groen. Met de RES wordt energie een nieuwe pijler in
de regionale samenwerking.
Met de Regionale Energie Strategie houden we als regio en als gemeente de regie over hoe de
energietransitie zal ‘landen’ in onze gemeente.

Communicatie

De Startnotitie is vooral een intern proces document tussen de partijen die bij de RES zijn betrokken.
Communicatie over de RES wordt vooral belangrijk in het vervolg, bij het opstellen van de Regionale
Energie Strategie. Zoals ook in de startnotitie is beschreven zullen inwoners, organisatie en bedrijven
worden betrokken bij het vorm geven van de RES.

Financiën, risico’s en indicatoren

Op dit moment nog niet bekend wat de financiële bijdrage van het Rijk aan de totstandkoming van de
RES U16 zal zijn en welk deel van de kosten door de deelnemers zelf zal moeten worden
opgebracht. Dat wordt pas bekend na de formele ondertekening van het klimaatakkoord door het
kabinet.
De financiën worden uitgewerkt in een plan van aanpak dat we aan colleges en DB’s voor vaststelling
zullen voorleggen. Uiteraard is de financiële bijdrage van het Rijk dan het eerste dekkingsmiddel
Omdat het klimaatakkoord nog niet is ondertekend, zijn niet nog alle spelregels voor de Regionale
Energie Strategie in detail bekend. Het betreft dus een startnotitie op hoofdlijnen. In de komende
maanden buigen 16 gemeenteraden, provinciale staten van Utrecht en de besturen van de
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waterschappen zich over deze startnotitie. De reacties zullen worden verzameld en hun weerslag
krijgen in het Plan van Aanpak en de concept RES.

20 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Pagina 3 van 3

Burgemeester

rvs Startnotitie RES.docx/JMd3

Gemeentesecretaris

