
Utrecht, 13 januari 2020 

 

Geachte leden van colleges van B&W in de regio U16, GS van de provincie Utrecht en DB’s van 
waterschappen in de provincie Utrecht, 

 

Hierbij bieden wij, leden van de Bestuurstafel Klimaatneutrale regio / RES U16, u de notitie 
“moties en amendementen Startnotitie RES U16” aan. Wij vragen u hiervan kennis te nemen en 
(indien gebruikelijk) uw gemeenteraad, provinciale staten of algemeen bestuur (de parlementen) 
hierover te informeren.  

Startnotitie vastgesteld door alle deelnemers 
In mei 2019 hebben wij u de Startnotitie RESU16 toegezonden. In de periode juni t/m begin 
oktober 2019 is door alle gemeenteraden, algemeen besturen en provinciale staten de Startnotitie 
RESU16 vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen 
tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Met het vaststellen 
hiervan is de bestuurlijke opdracht gegeven om als overheden samen te komen tot deze eerste 
Regionale Energiestrategie en hebben de overheden hun deelname bevestigd aan het proces om 
te komen tot een gezamenlijke strategie.  

Gezamenlijk tot een strategie komen betekent dat we samen onderzoeken wat mogelijk is en 
welke keuzes en richtingen daarin mogelijk zijn. We streven er naar met de gezamenlijke 
strategie op duurzame energie meerwaarde te creëren op o.a. op ruimtelijke kwaliteit, (kosten 
van) infrastructuur, en op participatie (deelnemers en belanghebbenden weten en zijn betrokken 
bij wat in buurgemeenten aan duurzame energie ontwikkeld wordt).  Bij gezamenlijke 
strategievorming speelt altijd het dilemma dat wat goed kan zijn voor het geheel, niet per se het 
meest gunstig is voor iedere deelnemer. We zijn ons daarvan bewust en streven daarom naar een 
goede samenhang in lusten en lasten en wederkerigheid. Het is altijd aan u als deelnemende 
overheid hoe u dit afweegt. De besluitvorming over de strategie is aan u voorbehouden; aan uw 
gemeenteraad, algemeen bestuur of provinciale staten.  

Moties en amendementen startnotitie 
We zien in de regio een grote betrokkenheid van de overheden bij de RES. In totaal zijn door de 
parlementen 6 amendementen en 19 moties vastgesteld. Een collegereactie hebben we ontvangen 
van de gemeente Zeist, de gemeente Utrecht, de gemeente de Bilt, de gemeente Woerden en de 
gemeente IJsselstein. In de notitie “Moties en amendementen RESU16” geven we aan hoe we 
vorm geven  aan de inhoud en oproep van de ingediende moties en amendementen. We 
behandelen daarmee alle moties en amendementen als een zienswijze.  Gezien het korte tijdspad 
voor de ontwerp RES en de RES 1.0 kunnen we niet voorzien in een tweede 
besluitvormvormingsronde bij parlementen 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.  
 
Twee rode draden die we zien in moties en amendementen zijn 
1. dat er heel veel waarde gehecht wordt aan een goede organisatie van de participatie zowel in 

de totstandkoming van de RES als in de realisatie van duurzame energieprojecten en dat 
nemen we ter harte.  

2. dat wordt gevraagd om een brede blik op energietransitie te hanteren: een bredere blik op 
(meer) duurzame elektriciteitsbronnen en op (meer) sectoren.  We houden in de RES een 
brede blik zodat de energietransitie in de regio op een goede manier kan door ontwikkelen in 
2040 en 2050. Waar we de mogelijkheid zien om ontwikkelingen te verbinden, zoals 
bijvoorbeeld op mobiliteit de verbinding met MIRT-onderzoeken en de regionale 
mobiliteitsprogramma’s, of waar we projecten voor andere sectoren in beweging kunnen 
zetten, zullen we dat doen. Voor onze bijdrage aan de nationale opgave voor duurzame 
elektriciteit in 2030 telt alleen grootschalige duurzame elektriciteit die voor 2025 vergund en 
in 2030 gerealiseerd kan zijn.   

 
Vervolg 
Met de notitie willen we recht doen aan de ingediende moties en amendementen. Mocht 
onverhoopt blijken dat dit in uw ogen of in de ogen van uw parlement niet het geval is, dan 
worden we hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.   
 
We zijn voornemens om in januari / februari een  brief en presentatie voor te bereiden die u als 
handreiking kunt gebruiken om uw gemeenteraad, provinciale staten of AB te informeren. 
Daarnaast zijn we voornemens een bijeenkomst voor gemeenteraden, PS en ABs te organiseren.  
 
Op de bestuurdersdag van vrijdag 13 maart zullen we de ontwerp RES met het concept bod 
bespreken voor verzending naar alle deelnemende overheden. De besluiten van de overheden 
dienen uiterlijk op 27 mei aan ons gezonden te worden.  Deze zullen we via een brief toevoegen 
aan het concept bod. 
 

 

Met vriendelijke groet, namens alle deelnemers aan de Bestuurstafel KNR / RES U16 

 

Rob Jorg,  Hilde de Groot, Els Otterman, en Huib van Essen 
Bestuurlijke trekkers RES U16 


