
 

 

 

MEMORANDUM 

2019MME40 
 
 
 
 
 

DATUM 28-1-2019 

AAN Commissie MME 

VAN GS - gedeputeerde van den Berg  

ONDERWERP Aanbieding inventarisatie van energieverbruik en potenties in de Regio U10/16 

 
  
Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het rapport  ‘Inventarisatie van het energieverbruik en potentie in de regio 
U10/16’. 
 
In het concept Klimaatakkoord is afgesproken dat er, onderverdeeld in bepaalde regio’s, Energie Strategieën 
worden gemaakt: de zogenaamde RESsen (Regionale Energie Strategieën). Het doel van de RESsen is in eerste 
instantie om, in regionaal verband, de opgave voor de energietransitie in kaart te brengen en in regionaal verband 
afspraken te maken over duurzame energieopwekking (elektriciteit en warmte). Daarvoor is een inventarisatie 
nodig waarbij  het huidige en toekomstige gebruik, de potentie voor duurzame opwekking en besparing van 
fossiele energie in kaart gebracht wordt.  
 In de provincie Utrecht liggen 3 RES regio’s: de regio U16, de regio Amersfoort en de regio Foodvalley.   
In opdracht van de bestuurders van de  regio U16 is onlangs een dergelijke inventarisatie uitgevoerd. De 
rapportage hiervan ligt nu ter kennisname aan u voor. 
 
Deze inventarisatie is uitgevoerd door Generation Energy en Quintel in de regio U10/16 1. Het geeft een beeld wat 
het huidige- en toekomstige energieverbruik binnen deze regio is en daarnaast wat de maximale potentie is 
binnen de wettelijke (veiligheids-) kaders en buiten alle provinciale en gemeentelijke ruimtelijke regels. Dit is als 
uitgangspunt gekozen om inzichtelijk te maken wat er maximaal mogelijk is. Er zijn expliciet geen keuzes 
gemaakt voor de soort duurzame energieopwekking. Gebruikte aannames laten geen keuzes zien, maar pogen te 
laten zien waar de meeste potentie in de regio ligt op basis waarvan nadere verkenning kunnen worden gedaan.     
 
Deze inventarisatie is de eerste stap in het bepalen van de regionale opgave voor de energietransitie, maar ook 
voor het proces van de samenwerking en het eigenaarschap van alle betrokken partijen binnen deze regio. 
De inventarisatie geeft input voor  toekomstige ruimtelijke afwegingsprocessen waarbij vanuit meerdere thema’s 
een beroep gedaan wordt op onze beperkte ruimte, zoals voor woningbouw, kantorenlocaties en vanuit mobiliteit. 
Voor deze opgaven zijn ook onderzoeken uitgevoerd door de U10. 
 
De RES is een verplicht onderdeel uit het te ondertekenen Klimaatakkoord en zal in 2019 verder worden 
uitgewerkt. De eerste volgende stap is het vaststellen van een startnotitie door alle betrokken medeoverheden 
(provincie, gemeenten, 4 waterschappen).  
 
Dit rapport vraagt mogelijk om nadere toelichting op de uitgangspunten en analyse.  
Op 30 januari 2019 wordt er door de regio U10/16 een informatiebijeenkomst over deze inventarisatie (en de 
andere rapporten) voor raadsleden georganiseerd waarvoor u ook bent uitgenodigd. 
Over de agenda en locatie wordt u nog nader geïnformeerd. 
Statenleden worden daarnaast op een later moment ingelicht over de voortgang van de RESsen. 
 
 

1 Rapport van Generation Energy en Quintel over huidig en toekomstig energieverbruik zie link: 
https://www.utrecht10.nl/nl/news/analyses-voor-u10-ruimtelijke-economisch-
programma-166/ 
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