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In diverse gemeenten van de RES-regio U16 is de ontwerp-RES reeds besproken. Hierbij een aantal 
gestelde raadsvragen met antwoorden, die een toelichting vormen op het ontwerpbod.

Vraag 1:
Pagina 6, Onderbouwing bod 1,8 TWh
Uit studies is gebleken dat in onze regio ruimte is voor duurzame elektriciteit uit zon en wind en dat er ook 
 ruimte is op het elektriciteitsnet om deze grootschalige duurzame opwek aan te sluiten. Dat is een goede 
uitgangspositie. 
Vraag: 
Wilt u dit nader toelichten. Is dat nu al het geval, of moeten hier dingen voor wijzigen, en zo ja, op welke 
termijn? Landelijk is het beeld dat dit niet zomaar het geval is. Ook in onze regio lopen wij soms nu al tegen  
grenzen aan.

Antwoord:
Stedin heeft voor de periode tot 2030 in beeld gebracht: 1. Wat op dit moment de ruimte is op het 
elektriciteitsnet, 2. Welke uitbreiding nu al in de planning zit t/m 2030, en 3. Waar de capaciteit op de 
huidige stations (relatief eenvoudig) uit te bereiden is. Die drie categorieën bij elkaar opgeteld leveren het 
beeld op dat in onze regio zonder grote aanpassingen van het net 1,8 TWh aan het net kan worden 
toegevoegd. Daarmee is de situatie in onze regio inderdaad anders dan in sommige andere regio’s in 
Nederland.

Voor de onderzoeksopgave van 3,6 TWh plaatst Stedin wel de kanttekening dat zonder netwerkuitbreiding 
de locaties van de bestaande/geplande stations leidend worden voor de locatiekeuze voor windparken en 
zonnevelden, tenzij via bundeling van initiatieven direct aangesloten kan worden op het 
hoogspanningsnetwerk van Tennet.

Vraag 2:
Pagina 25, Grootschalig zon op dak (met aandacht voor kostenefficiency op perifere locaties) 
Hier zien we veel kansen en maatschappelijke acceptatie. Hier willen we maximaal op inzetten, maar wel 
realistisch. Daarvoor is het wel belangrijk dat het rijk een aantal randvoorwaarden invult. We gaan uit van 
realisatie van 50% van de globale potentie van zon op dak (berekend als 30% van dakoppervlak). Dit 
betekent dat we inzetten op realisatie van zon op 15% van het totale bestaande dakoppervlak en een 
geschatte opwek van 0,5 TWh.

Vraag: 
Wilt u de berekening nader uitwerken? Gelinkt aan bijlage 6. Ik volg nu de berekening niet geheel. 
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Antwoord:
In bijlage 6 is op basis van landelijke gegevens over het dakoppervlak een inschatting gemaakt van de 
potentie voor zon op dak in onze regio. Daarbij is ervan uitgegaan dat niet het volledige dakoppervlak benut 
kan worden, bijvoorbeeld omdat dakconstructies niet stevig genoeg zijn, het dak in gebruik is voor ander 
functies of door schaduw. Voor grote gebouwen wordt (op basis van ervaringen) geschat dat 30% van al 
het dakoppervlak geschikt zal zijn voor zonnepanelen. Voor dit dakoppervlak is vervolgens op basis van 
kengetallen voor jaarlijkse vollasturen en opbrengst per m2 berekend hoeveel potentie er is, oftewel hoeveel 
energie er geproduceerd kan worden als al het geschikte dakoppervlak vol zonnepanelen gelegd wordt. 
Voor grootschalig zon op dak is die potentie 1 TWh.

Omdat het niet realistisch is te verwachten dat in de periode tot 2030 al het geschikte dakoppervlak vol 
gelegd gaat worden met zonnepanelen, is een inschatting gemaakt van wat wel zou kunnen. Daarvoor is 
het uitgangspunt genomen dat 50% haalbaar moet zijn. Dit is een expert judgement. 50% van 1 TWh is 0,5 
TWh. En 50% van 30% van het volledige dakoppervlak is 15% van het volledige dakoppervlak dat dan 
benut wordt voor de productie van zonne-energie.

Vraag 3:
In de inleiding van het bod wordt genoemd ‘we blijven onderzoeken of en hoe 1/3 energieneutraal in 2030 
én of en hoe 2/3 energieneutraal in 2040 mogelijk is’. Wat is nu de gezamenlijke en vastgestelde stip op de 
horizon van de U16: energieneutraal in 2040 of energieneutraal in 2050? 

Antwoord:
Er is geen gezamenlijke ambitie vastgelegd voor de U16. Alle individuele gemeenten hebben wel de 
ambitie om op enig moment energie- en/of klimaatneutraal te zijn. De een wil dat in 2030 al bereikt hebben, 
een ander in 2050.

Vraag 4:
Als één of meer U16-gemeenten kaders hebben vastgesteld voor bijv. windenergie en zonnevelden en 
deze kaders zijn voor het realiseren van de RES doelstelling te beperkend, wat is dan de weg vooruit?

Antwoord:
In de startnotitie RES U16, die u en andere raden hebben vastgesteld, staan onder andere de 
uitgangspunten dat:
“11. deelnemende overheden bereid zijn om eigen bestaande kaders en uitgangspunten die de 
praktische haalbaarheid van duurzame energie in de RES 1.0 kunnen belemmeren ter discussie te 
stellen.
 12. deelnemende overheden zich committeren om hun eigen keuzes steeds af te wegen tegen de 
belangen voor de regio c.q. andere gemeenten om zo te komen tot een blijvende synergie.”

Uit de inventarisatie van huidige en in ontwikkeling zijnde beleidskaders volgt een grote beleidsruimte in de 
regio. 

Vraag 5:
Natuurorganisaties en energiecoöperaties hebben in een brief aan de bestuurstafel U16 opgeroepen tot 
een goede maatschappelijke en fysieke inpassing van de projecten, zoals aandacht voor natuur en 
landschap en aandacht voor participatie (proces en eigendom). Op welke manier krijgen deze aspecten 
vorm in de RES 1.0?

Antwoord:
Voor de RES 1.0 gaan we in gesprek over waar en hoe duurzame energie geproduceerd gaat worden in de 
regio U16. Het ‘hoe’ zal in de vorm van aandachtspunten en/of randvoorwaarden een plek krijgen in de 
RES 1.0.
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Vraag 6:

Bedrijven hebben een belangrijke rol in het realiseren in de RES-doelstellingen. Op welke manier worden 
zij, maar ook andere stakeholders, betrokken zodat zij zich mede-eigenaar voelen en worden van de RES-
opgaven?

Antwoord:
Projectontwikkelaars en het bedrijfsleven zijn betrokken in de regionale participatiebijeenkomsten. Daarin 
zijn bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, agrariërs en de natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd. 
Uiteraard zullen lokale stakeholders ook betrokken worden in de totstandkoming van de RES 1.0. De 
exacte wijze waarop de participatie gaat plaatsvinden, wordt op dit moment uitgewerkt.

Vraag 7:
Wat is de planning t.a.v. het vaststellen van de zoekgebieden, wanneer dienen deze vastgesteld te zijn? En 
op welke manier gaan de bewoners en de raad hierbij betrokken worden?

Antwoord:
De zoekgebieden zijn onderdeel van de RES 1.0. Ze worden dus vastgesteld met het vaststellen van de 
RES 1.0. De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 aangeleverd worden bij de Rijksoverheid. De planningen en 
aanpak worden op dit moment herijkt vanwege deze nieuwe deadline en de consequenties van de 
coronamaatregelen voor de participatie, van zowel raad als inwoners. 

Vraag 8:
Wat is de exacte betekenis van beslispunt 2: iedereen doet mee en levert een bijdrage? Wat betekent dit? 

Antwoord:
Dit betekent dat elke partner in de RES U16 binnen de eigen rol en verantwoordelijkheden een deel van de 
opgave voor zijn rekening neemt. 

Vragen 9 en 10:
Er lijkt een optelfout te zitten in het aantal turbines. Utrecht heeft er 8, Zeist 2 en Utrechtse Heuvelrug 3. Bij 
elkaar zijn dat er 13, terwijl het totaal op 12 staat. Eenzelfde optelfout lijkt ook bij het aantal ha's 
zonnevelden te spelen. Ik kom daar op een totaal van 570 ha, waar 560 ha vermeld staat.

Antwoorden:
Er blijkt een fout geslopen te zijn in de cijfers die in de tabel vermeld staan voor de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. De juiste cijfers zijn 2 windturbines en 55 ha zon. De totalen onderaan de tabel van 
respectievelijk 12 turbines en 560 ha zonnevelden en de daaruit afgeleide energiepotentie kloppen.

Vraag 11:

Hoe wordt omgegaan met nieuwe technieken zoals kleine kerncentrales, waterstof etc?

Antwoord:

(Kleine) kerncentrales en waterstof maken geen onderdeel uit van de RES 1.0. Vanuit het nationaal 

Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 zich richt op grootschalig toepasbare duurzame 

energieopwekking (zonne- en windenergie) die in 2025 vergund en in 2030 gerealiseerd is. Kernenergie 

is daarbij een bevoegdheid van het rijk. Een kerncentrale in de regio U16 is bovendien niet realistisch 

met de huidige technologie. Er is bijvoorbeeld te weinig koelwater en veel bebouwing in de directe 

omgeving.

Waterstof is geen vorm van energieopwekking maar een energiedrager. Zodra energieopslag een thema 

kan worden van een volgende RES kunnen we waterstof opnemen. Onafhankelijk van de RES wordt in 

diverse gemeenten bekeken wat de mogelijkheden zijn voor waterstof.
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Vraag 12:

Wanneer is de netimpact berekening afgerond en hoe wordt dit gecommuniceerd?

Antwoord:

De netimpact berekening wordt afgerond in het traject naar de RES 1.0. Op dit moment ligt er een 

kansenkaart van Stedin en TenneT. Tot circa 3,6 TWh grootschalige energieopwekking is voor 2030 in te 

passen op het elektriciteitsnet. De netimpactberekening zal ook verder uitgevoerd worden wanneer de 

zoeklocaties in beeld zijn. 

Vraag 13:

Wat hebben we er als gemeente aan om windmolens op ons grondgebied te plaatsten terwijl de CO2 

reductie bij Amsterdam wordt meegerekend?

Antwoord:

Alle duurzame energie die op het grondgebied binnen de regio U16 wordt opgewekt, telt mee voor het bod 

binnen de RES. 

Vraag 14:

Als je voor de RES stemt, stem je dan ook voor de plannen die in de inventarisatielijst van de gemeenten 

staan (los van de locatie)? Immers de opbrengt wordt meegenomen in het totaalbod van de U16?

Antwoord:

Het voorstel waarover nu besloten moet worden, gaat over een conceptbod dat is opgebouwd uit wat 

gerealiseerd is, wat er in beleid en beleid in ontwikkeling is en wat er aan plannen is. De eindbeslissing wat 

er binnen een gemeente gerealiseerd wordt, ligt binnen de gemeente zelf.

Vraag 15:

In par 1.4 wordt gesproken over dat een bod van 1,8 TWh haalbaar is. Daarbij wordt gesproken over 

windmolens potentieel langs infrastructuur, i.c. snelwegen, waterwegen en spoorwegen. Hoe verhoudt dit 

zich tot de plannen, waarin windmolens in de polders zijn voorzien?

Antwoord:

In de ontwerp RES zijn verkenningen van soort locaties opgenomen. Langs infrastructuur is opgenomen als 

kansrijke denkrichting zonder een specifieke locatie te duiden. In het proces naar de RES 1.0 worden deze 

verkenningen uitgewerkt naar zoekgebieden regiobreed. Eventuele realisering en de daarbij behorende 

besluitvorming vindt plaats binnen de uit te werken zoekgebieden in de regio.

De plannen voor Rijnenburg/Reyerscop van de gemeente Utrecht kunnen een goede bijdrage leveren aan 

de energieopgave van de regio. 

Vraag 16:

In de concept RES wordt gesproken over opwekking van elektriciteit. Ook komt rendabele winbaarheid van 

alternatieve warmtebronnen aan de orde. Omdat dit alles nog in de kinderschoenen staat, worden 

initiatieven op dit gebied vooral bij deelnemende gemeenten zelf gelegd. Wat is daarvan de stand van 

zaken?
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Antwoord:

In het algemeen is het zo dat een initiatiefnemer een haalbaarheidsonderzoek dient op te stellen, waarbij 

alle mogelijke locaties onderzocht worden op hun geschiktheid. Na deze stap zullen de bewoners en de 

raad geïnformeerd worden over dit haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment is Warmtebron Utrecht bezig 

met het afronden van een haalbaarheidsstudie. 

Vraag 17:

Op pag. 30 van de concept RES wordt vermeld dat de RES een faciliterende functie heeft bij thema’s die 

doelmatiger gezamenlijk kunnen worden opgepakt ter zake van verduurzaming van warmte. Op welke wijze 

kunnen we daarvan ook invloed verwachten bij dit soort initiatieven?

Antwoord:

De regionale structuur warmte, het onderdeel ‘warmte’ in de RES, gaat over regionale warmtebronnen. Dit 

kan restwarmte, oppervlaktewater of op langere termijn, aardwarmte zijn. In de RES worden afspraken 

vastgelegd over de exploitatie van die regionale bronnen; door wie, op welke termijn, tegen welke 

voorwaarden. Voor aardwarmte zal dit in RES1.0 nog niet aan de orde zijn. In volgende versies van de RES 

(2.0, 3.0) wordt dit mogelijk wel een uitgewerkt onderwerp. Op dit moment ligt de focus op onderzoek naar 

de regionale warmtebronnen (technische, economische en ruimtelijke haalbaarheid).

Vraag 18:
Als je voor de RES stemt, stem je dan ook voor de plannen die in de inventarisatielijst van de gemeenten 

staat (los van de locatie)? Immers de opbrengst wordt meegenomen in het totaalbod van de U16?

Antwoord:

Het voorstel waarover nu besloten moet worden, gaat over een concept bod dat is opgebouwd uit wat 

gerealiseerd is, wat er in beleid en beleid in ontwikkeling is, en wat er aan plannen is. De eindbeslissing 

wat er binnen een gemeente gerealiseerd wordt, ligt binnen de gemeente zelf.

1 t klaar voor klimaatplan
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