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DATUM 16-4-2021 

AAN Cie. M&M 

VAN Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Besluitvorming RES Foodvalley en Amersfoort 

Inleiding: 

De Provincie Utrecht is betrokken bij drie verschillen Regionale Energie Strategieën: U16, Amersfoort en 

Foodvalley. De RES’en naderen hun afronding en zullen binnenkort aan de algemene besturen (gemeenteraden, 

Provinciale Staten en de AB’s van de waterschappen) ter vaststelling worden voorgelegd. Dat vraagt om 

zorgvuldige afstemming tussen alle partners over openbaarmaking van en communicatie over de RES’sen.  

 

Een voorstel voor het vaststellen van RES Regio Amersfoort en de RES FoodValley zal vóór het zomerreces aan 

u voorgelegd, met één statenvoorstel. Met deze memo informeer ik u  over de planning van de besluitvorming 

over de RES’en Amersfoort en Foodvalley in Provinciale Staten.  

 

Besluitvorming over de RES U16 volgt, zoals u bekend is, na het zomerreces, en staat los van deze memo. 

 

Planning  

 

De besluitvorming in colleges in de regio’s Amersfoort en Foodvalley loopt niet geheel gelijk op. De betrokken 

colleges in de regio Foodvalley zullen uiterlijk 20 april een besluit hebben genomen waarna de RES Foodvalley 

op 21 april openbaar zal worden. U kunt de tekst van RES Foodvalley omstreeks 21 april verwachten, echter dan 

nog zonder statenvoorstel.  

 

De tekst van RES Amersfoort zal op 26 mei openbaar worden gemaakt na behandeling in betrokken colleges. 

Daarna kan het proces van vaststellen van RES Amersfoort in de parlementen starten. U kunt de RES Amersfoort 

met het Statenvoorstel voor het vaststellen van beide RES’en omstreeks 26 mei verwachten. 

 

Het voorgaande heeft als gevolg dat het vaststellen van de RES’en Amersfoort en Foodvalley in Provinciale 

Staten niet op 2 juni maar op 7 juli geagendeerd zal worden. De commissie Milieu en Mobiliteit kan het voorstel 

dan op 23 juni bespreken. Wanneer u dat wenst, kan op 16 juni nog een informatiesessie ingepland worden, 

waarbij ook de gelegenheid zal zijn voor het stellen van (technische) vragen, zodat u goed voorbereid het 

Statenvoorstel in de cie. kunt bespreken.  

 

 

Besluitvorming in gemeenteraden en algemene besturen 

 

De data waarop de gemeenteraden in de regio Amersfoort de RES Amersfoort vaststellen loopt van 1 juli tot en 

met 8 juli. Het AB van het waterschap de Stichtse Rijnlanden zal de RES Amersfoort vaststellen op 5 juli.   

 

De data waarop de gemeenteraden in de regio Foodvalley de RES Foodvalley vaststellen zijn nog niet definitief, 

de periode start op 8 juni. De verwachting is wel dat de meeste, zo niet alle van de Foodvalley gemeenten voor 1 

juli over de RES zullen besluiten. Het waterschap Vallei en Veluwe stelt de RES Foodvalley vast op 5 juli. 
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Daarmee wordt de opleverdatum van 1 juli voor indiening van de RES’en bij het Rijk net niet gehaald. Deze 

beperkte verschuiving is echter verdedigbaar omdat op deze wijze de bestuurlijke besluitvorming zorgvuldig kan 

worden doorlopen. 

 


