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Aanbiedingsbrief
Notitie moties en amendementen

Startnotitie RES UI6
Aanbiedingsbrief aan de raad

Conform advies. In RIB bedoeld onder besluit bij agendapunt 4 een toelichting
opnemen m.b.t. punt 10 Plan van aanpak RES, genoemd in notitie 'moties en
amendementen Startnotitie RESU16', dat dit pas in de 3e fase aan de orde is.

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de notitie ‘moties en amendementen Startnotitie RESU16’.
2. De aanbiedingsbrief en de notitie ‘moties en amendementen Startnotitie RESLJ16’ ter
kennisname aanbieden aan de raad.
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Inleiding
De startnotitie RESU16 is in mei 2019 aan alle gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen
voorgelegd. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste
Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio UI6. 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.

Alle gemeenteraden en de provinciale staten hebben de startnotitie vastgesteld. In totaal zijn 6
amendementen en 19 moties vastgesteld. In de notitie “Moties en amendementen startnotitie
RESU16” wordt aangegeven hoe vormgegeven wordt aan de inhoud en oproep van de ingediende
moties en amendementen. Op 20 juni 2019 heeft uw college de startnotitie vastgesteld en op 2
oktober de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In de notitie is opgenomen hoe met de moties en
amendementen van Stichtse Vecht is omgegaan. De notitie wordt u aangeboden via bijgevoegde
aanbiedingsbrief. De aanbiedingsbrief en de notitie “moties en amendementen Startnotitie RESU16’’
wordt ter kennisname aangeboden aan de raad. In de aanbiedingsbrief worden de raadsleden tevens
geïnformeerd over het proces van de ontwerp RES van de RES UI6.
Argumenten
Met de notitie worden de moties en amendementen afgehecht in de vorm van behandeling
van zienswijzen.
Uit de reacties blijkt vooral dat gemeenten draagvlak, communicatie, participatie en lokaal
eigenaarschap belangrijk vinden (zo ook Stichtse Vecht), zodat elke gemeente de insteek
kan kiezen die het beste past. Lokaal maatwerk is mogelijk. Dit komt terug in de reactie op de
zienswijzen. Ook de brede kijk op de verschillende energievormen willen gemeenten terug
zien. Ook dit wordt opgepakt.
Op de bestuurstafel RES U16 van 20 december 2019 hebben bestuurders ingestemd met
brief en notitie.
In het Collegewerkprogramma is opgenomen dat we actief de samenwerking opzoeken in de
regio om te werken aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
Kanttekeningen
Het betref hier een afhechting van de moties en amendementen op de Startnotitie RESU16. Er is in
het proces geen ruimte voor de gemeenteraad voor aanpassingen op deze afhandeling.
Uitvoering
Op dit moment wordt vervolg gegeven aan de regionale opdracht om te komen tot een Regionale
Energie Strategie in U16 verband.
Communicatieparagraaf
De Startnotitie is vooral een intern procesdocument 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 vormgeven van de RES. Specifiek over de notitie moties en amendementen
startnotitie RESU16 is geen communicatie benodigd.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt in kennis gesteld van de beschikbaar gestelde documenten. Een raadsinformatiebrief
is daarmee onnodig.
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Financiële paragraaf
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Juridische paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen juridische consequenties.
Risicoparagraaf
Er zitten geen relevante risico’s aan dit voorstel.

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

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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