
 

Utrecht, 31 mei 2021 

 

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 / RESU16, u aan:  
de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) met het bod voor de opwek van duurzame elektriciteit in 
2030 en de Regionale Structuur Warmte, waarin de mogelijkheden voor de inzet van regionale, 
bovenlokale en lokale duurzame warmtebronnen in kaart is gebracht. De RES 1.0 heeft als ijkpunt 1 
juni 2021. De komende jaren zullen er nieuwe ontwikkelingen plaats vinden, daarom wordt de RES  
iedere 2 jaar bijgesteld. 

Regionale Energie Strategie 1.0: op weg naar nieuwe energie 
De regio neemt hiermee een belangrijke stap op weg naar de realisatie van duurzame energie. Dat 
doen we samen, ondanks onze verschillen. Waar sommige gemeenten al jarenlang aan de slag zijn 
met de energietransitie, is het afgelopen jaar voor andere gemeenten een startpunt geweest. Ook de 
landschappelijke context verschilt sterk. Van stedelijke omgeving tot landelijke kernen. Van bos en 
heide tot weide en cultuurhistorisch erfgoed. Juist daarom zijn wij trots op dat iedereen deze 
gemeenschappelijke opgave een stap dichterbij heeft gebracht. 

Belangrijkste onderdelen uit de RES 1.0 
Elektriciteit 
We willen als regio uiterlijk in 2030 in totaal 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Deze ambitie 
is de opbrengst van een intensief en zorgvuldig proces van de afgelopen tweeënhalf jaar. 
Met behulp van vier bouwblokken onderbouwen we onze ambitie: 

• Het eerste bouwblok bestaat uit projecten voor zonne- en windenergie en zon op dak die al 
zijn gerealiseerd. Deze projecten tellen expliciet mee voor de ambitie van 1,8 TWh.  

• Het tweede bouwblok van onze regio is het realiseren van zo veel mogelijk zon op dak.  
• Het derde bouwblok waaraan we gezamenlijk hebben gewerkt bestaat uit zoekgebieden voor 

windturbines en zonnevelden op land.  
• Het vierde bouwblok is de bekrachtiging van onze regionale samenwerking, met als doel om 

met elkaar permanent te blijven onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen 
ontwikkelen. 

• In de RES 1.0 is de stand van zaken opgenomen per 1 juni 2021.  

Warmte 
Daarnaast is in de RES 1.0 met de Regionale Structuur Warmte (RSW) ook de opgave voor het 
overstappen naar duurzame warmte in kaart gebracht. De RSW gaat in op de regionale aspecten van 
de warmtetransitie en richt zich onder andere op warmtebronnen die de potentie hebben om in 
meerdere gemeenten warmte te leveren. De drie belangrijkste resultaten in de RSW 1.0 zijn: 

• Gespreksleidraad bij bovengemeentelijke warmtebronnen 
• Monitoren en afstemmen regionale bronnen 
• Samenwerking en kennisuitwisseling op warmtethema’s 



Participatie 
De RES is een samenwerking waarin we elkaars kwaliteiten benutten en afstemmen over de inzet van 
bevoegdheden. Daarom kijken we steeds door wie en op welk niveau een activiteit het beste 
georganiseerd kan worden. Dat heeft ertoe geleid dat het zwaartepunt van de ontwikkeling van de 
RES 1.0 voor het onderdeel elektriciteit (boven)lokaal bij de gemeenten lag en voor het onderdeel 
warmte het zwaartepunt op regionaal niveau lag. De resultaten van de diverse participatie 
activiteiten zijn verwerkt in de RES 1.0. 

Wat wij u vragen 
Wij vragen u deze Regionale Energie Strategie 1.0 voor besluitvorming voor te leggen aan uw 
gemeenteraad, AB of Provinciale Staten.  

Vervolg 
U ontvangt van ons de uitkomst van het besluitvormingsproces over de RES 1.0 na de tweede week 
van oktober. Parallel aan het besluitvormingsproces maken wij een uitvoeringsprogramma RES 1.0, 
zodat ook na deze stap voortvarend verder kan worden gewerkt aan de nieuwe energie in de Regio 
U16. 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij het graag. Daarvoor kunt u contact opnemen 
met een van de Bestuurlijk Trekkers of met programmamanager RES Ivo Weekenborg via 
i.weekenborg@berenschot.nl,  telefoonnummer 06 22 20 98 89  

 
Met vriendelijke groet, 
namens alle deelnemers van de Bestuurstafel KNR / RES U16, 
 
Rob Jorg, Hilde de Groot, Huib van Essen en Els Otterman 
Bestuurlijk trekkers RES U16 
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