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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De meerjarige energietransitie-opgave voor Stichtse Vecht op basis van het landelijke, regionale en 
ons eigen lokale klimaatbeleid, vast te stellen. 
 
Samenvatting 
 
Het college heeft toegezegd om in januari 2020 de aanpak van het klimaatbeleid 2030 in een 
gewijzigde vorm aan u voor te leggen. Dat doen wij middels dit voorstel. Op basis van hetgeen is 
gezegd tijdens uw commissievergaderingen van 17 en 18 september, hebben wij besloten dat als 
volgt te doen: 
 
1. Allereerst bieden wij u de energietransitie-opgave aan. Wij maken inzichtelijk hoe het landelijke 
klimaatbeleid zich regionaal en lokaal vertaalt naar Stichtse Vecht en wat dit, in combinatie met onze 
eigen ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, concreet betekent. Wij vragen u hiermee in te 
stemmen.  
 
2. Na vaststelling van deze opgave leggen wij u jaarlijks een uitvoeringsprogramma ter 
besluitvorming voor waarin in 1 oogopslag helder is wat de opgave en uitvoering omvat en als 
kompas dient. We verwachten het uitvoeringsprogramma in Q1 van 2020 aan te bieden. 
 
 
Bijlagen 
 
Integrale tekst klimaatakkoord 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Klimaat opgave 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Economie en duurzaamheid 
 
E-mail opsteller 
Hans.Kostense@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254509 
 
Registratie nummer 
Z/19/174461-VB/19/95654 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Stichtse Vecht heeft een hoge ambitie als het gaat om de energietransitie, namelijk in 2030 
klimaatneutraal zijn. Dit voorstel legt de energietransitie-opgave vast die daarmee samenhangt. 
Dit vormt vervolgens de basis voor een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma, waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de energietransitie en 
onze eigen lokale ambities.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
 
1. Nationaal 
 
Het Klimaatakkoord van Parijs 
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook het 
Energieakkoord voor duurzame groei (SER-akkoord) uit 2013 legt een belangrijke basis voor de 
energietransitie in Nederland. Er zijn heldere doelen geformuleerd voor 2020 en 2023. Het kabinet 
houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot op Europees 
niveau als volgt moet zijn teruggedrongen:  
 

• in 2030 met 49% (en afhankelijk van Europese ontwikkelingen wellicht 55%); 
• in 2050 met 100%. 

  
Gemeenten worden gevraagd om een actieve rol te spelen in de energietransitie, met als gewenst 
resultaat een CO2-reductie door de opwekking van duurzame energie of energiebesparing. Nieuw te 
bouwen gebouwen moeten bovendien vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn (BENG) en de 
resterende warmtevraag moet zonder aardgas worden ingevuld. Bestaande bouw krijgt tot 2050 de 
tijd om van het aardgas af te gaan. 
 
Het Regeerakkoord: bestaande bouw aardgasvrij 
Het afkoppelen van aardgas is een grote stap met grote impact op inwoners, bedrijven en de 
leefomgeving. Het betekent dat alle woningen, winkels, bedrijfspanden, scholen, sporthallen, 
zorgcentra enzovoorts, moeten worden aangepast met een andere warmtebron. 
 
In het regeerakkoord staat dat gemeenten straks de regie voeren op de keuze voor het alternatief, en 
het tempo waarin dat wordt ingevoerd. Dit moet wel binnen de kaders die op landelijk en 
internationaal niveau zijn afgesproken.  
 
In de gezamenlijke Investeringsagenda hebben gemeenten, provincies en waterschappen 
afgesproken dat er uiterlijk eind 2021 een planning moet liggen waarin voor heel Nederland staat 
welke buurt wanneer van het aardgas af gaat. Daarvoor is het noodzakelijk een warmtevisie te 
ontwikkelen. Vanaf het startmoment krijgen woonwijken 10 jaar de tijd om zich voor te bereiden op de 
overstap naar aardgasvrij. 
 
2. Regionaal 
 
U16: de Regionale Energie Strategie (RES) 
Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in dertig regio’s van gemeenten die 
gezamenlijk met provincies en waterschappen een bod moeten uitbrengen voor duurzame opwekking 
van elektriciteit en later ook duurzame warmte. Een RES is daarmee een regionaal 
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.  Stichtse Vecht werkt in 
dit verband samen met andere gemeenten en de waterschappen in de U16-regio.    
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De volgende functies zijn belegd binnen de RES:  

• het regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord; 
• het aandragen van bouwstenen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere 

instrumenten uit de Omgevingswet); 
• het organiseren van interactie en samenhang tussen regionale structuren onderling;  
• het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie.  

 
De RES is stevig verankerd in het Klimaatakkoord. Het geeft gemeenten ruimte om op regionaal 
niveau invulling te geven aan de energietransitie om daarmee de doelstelling van Parijs te behalen. 
In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en 
bewoners regionaal gedragen keuzes uit.  
 
Dit doen zij voor energiebesparing, de opwekking van duurzame elektriciteit (landelijke doelstelling 
voor 2030 is tenminste 35 TWh), de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar 
duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.  
 
De regio levert 6 maanden na definitieve ondertekening van het Klimaatakkoord een concept-RES 
aan (1 juni 2020) en 12 maanden na het Klimaatakkoord een RES 2.0 dat een verdere uitwerking is 
van het eerste bod. De RES wordt tweejaarlijks herijkt. Om dit proces goed te kunnen begeleiden 
dient er rond 1 februari 2020 een concept-bod te zijn uitgebracht waarin we als regio gezamenlijk de 
opgave duiden.  
 

3. Lokaal 
 
Het Collegewerkprogramma (CWP) 
Het Collegewerkprogramma noemt de Routekaart als het instrument op basis waarvan wij onze 
klimaatopgave aangaan. In dit raadsvoorstel is er voor gekozen de opgave die wij als gemeente 
hebben apart te presenteren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een document dat op een visuele 
manier in een oogopslag de opgave die wij in de tijd hebben inzichtelijk maakt. De gemeente De Bilt 
heeft hiervoor haar ‘Routekaart in-een-oogopslag’ gemaakt. Voor ons is dit een goed voorbeeld hoe 
ook wij inzicht kunnen bieden aan het traject dat afgelegd moet worden om te komen tot de 
Klimaatneutrale gemeente die wij in 2030 willen zijn. Deze visuele weergave zal u in de eerste helft 
van het komend jaar worden aangeboden.  
De combinatie van dit document waarin de opgave vast ligt en de visuele weergave van deze opgave 
in de tijd wordt invulling gegeven aan de afspraak zoals die in het Collegewerkprogramma vast ligt. 
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Overzicht: nationaal, regionaal en lokaal 
Onderstaand overzicht vat samen hoe de drie niveaus nationaal, regionaal en lokaal zich tot elkaar 
verhouden.  
Niveau Wettelijk Vorm Richt zich op Hoe? Wanneer? 
Nationaal Ja Klimaatakkoord  CO2-Neutraal Via de RES • 49% CO2-

reductie in 
2030 

• 80-95% CO2-
reductie in 
2050 

Regionaal Ja RES CO2-Neutraal 
(landelijke 
doelstelling)  

1. Duurzame 
energieopwekking 
2. 
Energiebesparende 
maatregelen** 

 

• 49% CO2-
reductie in 
2030 

• 95% CO2-
reductie in 
2050 

Lokaal Nee, 
lokale 
ambitie 

Opgave-voorstel 
Jaarlijks 
uitvoeringsprogramma 

Klimaatneutraal* 1. 
Energiebesparende 
maatregelen 
2. Duurzame 
energieopwekking 

• Klimaatneutraal 
in 2030* 

*op het grondgebied van de gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam opwekken als er wordt gebruikt 
** Dit is in de eerste fase van de RES nog geen prioriteit. 
 
De concrete opgave 
Op basis van het Klimaatakkoord moeten de RES-regio’s gezamenlijk 35 TWh duurzame 
elektriciteitsproductie realiseren. Met de U16 werken wij via de RES samen om als regio hieraan 
onze bijdrage te leveren. Op basis van een landelijke verdeling gaat de RES ervan uit dat ongeveer 1 
TWh aan op te wekken energie gerealiseerd dient te worden binnen de regio U16. Stichtse Vecht 
gaat ervan uit dat 10% van de RES-opgave (0,1 TWh) op eigen grondgebied dient te worden 
gerealiseerd. Omdat de ambitie van Stichtse Vecht uit het Collegewerkprogramma hoger ligt dan die 
van de RES, streven wij naar de realisatie van 0,2 TWh voor 2030. 
 
Argumenten 
 
1.1. We kiezen ervoor om eerst de energietransitie-opgave aan u voor te leggen en vervolgens een 

jaarlijks uitvoeringsprogramma. 
Waar de voorgaande routekaart een combinatie was van strategie en uitvoering, is ons voorstel om 
deze twee niveaus separaat aan u voor te leggen. Hierdoor ontstaat er meer gelegenheid voor een 
gefocust debat over de gemeentelijke opgave, waarna jaarlijks de concrete uitvoering wordt 
voorgelegd in een uitvoeringsprogramma. 
Dit maakt het tevens eenvoudiger om jaarlijks in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die vragen om 
een herprioritering van werkzaamheden.    
 
1.2. De nationale en regionale opgave zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit internationale 

afspraken.  
Wij beschouwen deze opgaven als een dienstopdracht vanuit het Rijk en conformeren ons hieraan.  
 
1.3. Als lokale ambitie blijft het CWP leidend. 
We blijven onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te worden onderschrijven. Voor Stichtse Vecht 
betekent dit een realisatie van 0,2 TWh voor 2030.  
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De keuzes die wij maken dienen wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar te zijn. De ambitie uit het 
CWP zien wij daarom als richtinggevend. Onderweg dienen wij verstandige keuzes te maken die in 
balans zijn met wat realistisch is qua uitvoerbaarheid en de investeringen die wij vragen van onze 
inwoners en ondernemers. Ondertussen blijven wij intensief samenwerken met de Provincie, de 
waterschappen, de gemeentes in de regio (U16), inwoners, bedrijven en instellingen.  
 
Kanttekeningen 
 
De lokale opgave is ambitieus en we zijn daarbij afhankelijk van medewerking van vele stakeholders. 
Stichtse Vecht kan de voorliggende energietransitie-opgave niet alleen voor elkaar krijgen. De 
samenwerking met alle partijen in Stichtse Vecht en in de regio is daarvoor noodzakelijk.  
 
Communicatie 
 
Klimaatneutraal worden is een grote ambitie die de gemeente niet alleen kan realiseren. Het is een 
opgave waarin we intensief moeten samenwerken met partijen uit de samenleving. Hierbij worden de 
rollen van de verschillende partijen en de rol van de gemeente onderzocht. Zo komen we samen tot 
een route waarin de stappen worden benoemd die nodig zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn. 
 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
 
Financiën 
Naast de vastgestelde budgetten uit de Programmabegroting 2020 bieden wij de volgende 
tussenstand v.w.b. de financiën:  
• Het rijk heeft in de December circulaire 200.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van 

een gemeentelijke warmtevisie. 
• Er lopen diverse subsidieaanvragen die kunnen worden gebruikt om de uitvoering van de 

energietransitie voor initiatieven vanuit de samenleving financieel te ondersteunen. 
 
Indicatoren 
• Via een jaarlijkse update van de CO2-uitstoot zullen wij u informeren over de ontwikkelingen in 

het klimaatbeleid. 
 
Risico’s 
• Indien we als gemeente geen heldere en duidelijke keuzes maken ten aanzien van het 

klimaatbeleid, lopen we de kans dat het Rijk of de Provincie gebieden gaat aanwijzen voor de 
regionale energietranisitie-opgave. 

 
20 december 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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