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Geachte leden van de raad, 
 
Graag informeren wij u over het volgende. 
 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s 
invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES). Wij 
stellen samen met de RES-regio U16 de Regionale Energiestrategie op. Eerder heeft u hiervoor de 
Startnotitie RESU16 vastgesteld. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te 
komen tot de eerste Regionale Energiestrategie van de RES-regio U16. 
 
Deze brief is tweeledig. Enerzijds informeren wij u hoe we als overheden samen in de regio invulling 
willen geven aan de moties en amendementen die zijn vastgesteld bij de startnotitie RESU16.  
Anderzijds beschrijven we hoe we denken dat de ontwerp RES met de bijdrage van onze regio aan 
de nationale duurzame elektriciteitsopgave (bod) eruit komt te zien en geven we een planning voor 
het vervolg. 
 
Notitie moties en amendementen startnotitie 
In totaal zijn in de regio door de parlementen (gemeenteraden, ABs en PS) 6 amendementen en 19 
moties vastgesteld. In de notitie “Moties en amendementen RESU16”, die in de regio door de 
overheden gezamenlijk is opgesteld, geven we aan hoe we vorm geven aan de inhoud en oproep 
van de ingediende moties en amendementen. We behandelen alle moties en amendementen als een 
zienswijze. De verwerking van zienswijzen van Stichtse Vecht zijn opgenomen onder de  
nummers 8, 9 en 10 in de notitie (bijlage 2). 
 
Gezien het korte tijdspad voor de ontwerp RES en de RES 1.0 kunnen we niet voorzien in een 
tweede besluitvormvormingsronde bij parlementen (gemeenteraden, PS en ABs) over de startnotitie. 
Dat maakt dat het niet opportuun is dat één parlement zonder instemming van de andere 
parlementen de startnotitie wijzigt. Wel kunnen we recht doen aan de inhoud van amendementen bij 
de totstandkoming van de RES. Op welke wijze is weergegeven in de notitie in de bijlage 1 (brief aan 
colleges) en 2 (notitie).  
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Voortgang RES proces 
Graag informeren we u ook over de verdere voortgang van het RES proces. 
 
Ontwerp RES met bod 
Op 4 november is het kernteam RESU16 gestart. Het kernteam heeft een inschatting gemaakt van 
wat haalbaar is om op te leveren bij de ontwerp RES met bod. Daarbij is geconstateerd dat er niet 
voldoende tijd is om voor de strategie elektriciteit de verkenning vanuit het perspectief van 
landschappen tijdig vorm te geven en goed te bespreken met belanghebbenden (paragraaf 2.4.2 
startnotitie) en om scenario’s vorm te geven op basis van de verkenningen en gesprekken (paragraaf 
2.4.3 startnotitie). Omdat we de ontwerp RES en het bod zien als een tussenstap om te komen tot 
een RES en we het belang van een goed onderzocht en besproken RES centraal stellen, hebben we 
de onderdelen die we voor de ontwerp RES opleveren bijgesteld. Over de vormgeving van de 
ontwerp RES en het bod voeren we ook overleg met het Nationaal Programma RES. 
 
Bij de ontwerp RES leveren we voor warmte op: 

- Overzicht van de (pilot)projecten in de pijplijn 
- Overzicht van de uitgevoerde onderzoeken warmtevraag en –aanbod binnen de U16 
- Actualisatie van de (provinciale) kansenkaart warmte met de warmtebronnen: aardwarmte, 

zonnewarmte, restwarmte, rioolwaterzuiveringsinstallaties, oppervlaktewater 
  
Voor de zomer (in aanloop naar de RES 1.0) zal een uitgebreid onderzoek gedaan zijn naar 
warmtevraag en aanbod binnen de U16, dat ook als input kan dienen voor de warmtevisies. 
Uitgangspunt daarbij is dat er geen werk opnieuw wordt gedaan en zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
wordt van actuele onderzoeken indien deze reeds in een gemeente hebben plaats gevonden. 
 
Voor de ontwerp RES leveren we voor elektriciteit op: 

- Scan van de technische potentiekaart elektriciteit gecombineerd met de kansenkaart 
netbeheerder Stedin. We zoeken naar de beperkingen en kansen ten aanzien van de 
realisatie van duurzame elektriciteitsopgave / onderzoeksambitie 1 – 3,6 TWh (⅓ 
energieneutraal)  in 2030. 

- Scan van de potentie zonnestroom op dak  
- Inzicht van de verwachte opwekcapaciteit van projecten die reeds gerealiseerd zijn, in de 

pijplijn zitten en hoeveel capaciteit er is in uitnodigingsplanologie. 
- Denkrichtingen voor duurzame elektriciteit. Per denkrichting maken we een bandbreedte 

potentie voor duurzame elektriciteit inzichtelijk. Daarnaast geven we inzicht in de potentie voor 
duurzame elektriciteit per gemeente. We maken geen keuze voor een van de denkrichtingen. 
We presenteren ook nog geen zoekgebieden. Daarvoor is eerst verder onderzoek nodig en 
een goed gesprek over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor duurzame elektriciteit per 
landschapstype.  

- Op basis van de verschillende scans, inzichten en de denkrichtingen maken we een 
inschatting van een realiseerbare opgave duurzame elektriciteit in de regio (bod) en geven we 
aan wat we in de fase tot RES 1.0 verder uitwerken. Bij de ontwerp RES is dus niet inzichtelijk 
hoeveel zoekgebieden met hoeveel potentie per gemeente voor duurzame elektriciteit kansrijk 
zijn. Wij vragen nog geen besluit over zoekgebieden. We stellen een bod op regioniveau voor.  

 
In de fase tot de ontwerp RES hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden met regionaal 
georganiseerde belanghebbenden over de denkrichtingen. Voor de zomer (in aanloop naar de RES 
1.0) zal het gesprek met regionaal georganiseerde stakeholders plaats vinden over de 
mogelijkheden en de randvoorwaarden voor duurzame elektriciteit aan de hand van verbeeldingen 
van energielandschappen.  
 
Vervolg/Planning 
Op 11 maart 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor gemeenteraden, PS en ABs georganiseerd.  
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Het voorstel Ontwerp RES en bod wordt behandeld in de raadscommissie van 14 april voor 
behandeling in uw raad  op 7 mei a.s. met het verzoek hierover de besluitvorming te laten plaats 
vinden, zodat op 1 juni de ontwerp RES met bod door de regio ingediend kunnen worden. PBL zal 
vanaf 1 juni starten met het maken van een analyse van de 30 concept-RESsen en zal op 1 oktober 
een definitieve monitor concept RES publiceren. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 

 
 
 
 
 


