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Programma

 Startnotitie Regionale Energiestrategie U16: toelichting. 

 Rob Jorg, bestuurlijke trekker RESU16

 Vragen

Aanwezig:

 Rob Jorg en Hilde de Groot, bestuurlijke trekkers RESU16

 Lenny Putman, projectleider RESU16

 Inge van de Klundert, lid kernteam RESU16 



Waarom een Regionale EnergieStrategie?

 Klimaatakkoord Parijs (2015)

 Klimaatwet Nederland en Urgenda uitspraak (2018)

 Streefdoel 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990

 Streefdoel 2050 95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990

 Nationaal klimaatakkoord

 Regionale EnergieStrategie: tenminste Elektriciteit en Warmte

 Warmtetransitie

 …



Tijdspad Regionale EnergieStrategie (geel)

 Ontwerp RES 1.0 met concept bod elektriciteit (1 juni 2020)

 Definitief RES 1.0 met definitief bod elektriciteit (1 maart 2021)

 RES 2.0 (maart 2023)



Samenstelling RES-regio U16

Gemeenten:

Bunnik

De Bilt

De Ronde Venen

Houten

IJsselstein

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Stichtse Vecht

Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Vijfheerenlanden

Wijk bij Duurstede

Woerden

Zeist

Provincie:

Utrecht

Waterschappen:

HDSR

Amstel, Gooi en Vecht

Vallei en Veluwe

Rivierenland

Netwerkbeheer:

Stedin
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Focus RES 1.0
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• Regionaal aandeel in 42 TWh (35 TWh op land en zonnedaken> 15kwp op dak, 7 TWh 
kleinschalig op gebouwen) 

• Projectlocaties (SER energieakkoord) en zoekgebieden (klimaatakkoord) energie op land 

• Plan energieinfrastructuur* en opslag

Regionale Strategie Elektriciteit

• Regionale Structuur Warmte**

• Beschrijving koppeling potentiëel aanbod en vraag

• Beschrijving warmte toewijzing

• Beschrijving inspanning/ activiteiten op energiebesparing - doel 2030

Regionale Strategie Warmte

• Governance rond de RES (besluitvorming, organisatie, participatie, procesinrichting)

• Toepassing ruimtelijke ordeningsprincipes

• Beschrijving inspanning/activiteiten innovatie  - focus en doel 2030

• Strategie voor aanbod bijdrage aan het klimaatakkoord en gesprekken andere RES regio's

RES  algemeen



Uitgangspunten inhoudelijk

1) Aansluiten bij landelijke doelstelling

= 49% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990

= 42 TWh grootschalige duurzame opwek realiseren voor 2030 

42 TWh = 7 TWh op dak (<15 kWp) en 35 TWh op land

Vanuit landelijke verdeling: opgave U16 regio tussen 1 en 2 TWh

> ondergrens 1 TWh

2) Focus op realisatie 2030 met doorkijk naar 2050: verkennen of en hoe 1/3 van 

‘2050 energieneutraal’ in 2030 kan worden vormgeven
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Uitgangspunten inhoudelijk

3) RES draagt bij aan verkleinen ‘opgave op de lange termijn’ door bijvoorbeeld 
isoleren

4) Zorgvuldig. Bij grootschalige opwek is ruimtelijke kwaliteit onderdeel van 
afweging 

5) Streven naar eenheid in ruimtelijke uitgangspunten in de regio

11) Deelnemende overheden zijn bereid eigen bestaande kaders ed ter discussie te 
stellen.
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Uitgangspunten inhoudelijk

6) Duurzame elektriciteit: huidige bewezen grootschalig toepasbare technieken 

(landelijke eis)

7) Duurzame warmte: alle toepasbare technieken en innovaties 

8) Duurzame elektriciteit en warmte: een innovatie en onderszoeksspoor
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Uitgangspunten inhoudelijk

9) Lokale omgeving ervaart voordelen: samenhang lusten en lasten. Actief 

zoeken naar win-win situaties. Streven naar wederkerigheid.

10) Praktische haalbaar, realiseerbaar en exploiteerbaar

11) Deelnemende overheden committeren eigen keuzes tegen belangen voor de 

regio cq andere gemeenten
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Uitgangspunten governance

 De deelnemende gemeenten, waterschappen en provincie zijn gelijkwaardige 

partners. 

 Stedin heeft aparte status. 

 De besluitvorming vindt plaats door de deelnemende gemeenten, waterschappen, 

provincie.

 De bestuurstafel RES regio U16 (stuurgroep RES) bereidt de RES-voorstellen voor.

 Op regionaal niveau betrekken we (regionaal) georganiseerde stakeholders.  

 Op lokaal niveau informeren en betrekken de lokale overheden inwoners, 

organisatie en bedrijven zoals dat past in de lokale samenwerking en cultuur. 

NB. Besluitvorming over concrete projecten is aan gemeenten.
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Uitgangspunten governance
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 FASE 1 STARTNOTITIE FASE 2 Ontwerp RES en concept bod FASE 3 RES 1.0 en definitief bod FASE 4 IMPLEMENTATIE 

    

Regio stakeholders 

Informeren en formeren  

Regio stakeholders 

Betrekken bij voorlopig ontwerp 

Regio stakeholders 

Nader in te vullen 

Lokale stakeholders 

Betrekken bij implementatie  

    

Lokale samenleving 

(optioneel) Ophalen input 

  Lokale samenleving 

Informeren over proces RES en ophalen 

input 

Lokale samenleving 

 Nader in te vullen 

Lokale samenleving 

Betrekken bij implementatie 

    

Bestuurlijk regionaal (I) 

Formuleren startnotitie 

Bestuurlijk regionaal (II)  

Maken voorstel concept bod  

Bestuurlijk regionaal (III) 

Maken voorstel RES 1.0 

Bestuurlijk regionaal (IIII) 

Afstemming lokale verankering  

    

Gemeenteraden lokaal 

Besluit startnotitie 

Gemeenteraden lokaal 

Besluit concept bod 

Gemeenteraden lokaal 

Besluit RES 1.0 

Gemeenteraden lokaal 

Implementatie in omgevingsbeleid  

 



Besluitvorming

 Startnotitie RES U16 

 Ontwerp RES en concept bod voor duurzame elektriciteit (uiterlijk besluit op  

1 juni 2020)

 Definitieve RES en definitief bod voor duurzame elektriciteit (uiterlijk besluit 

op 1 maart 2021)
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Vragen?


