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Beste regio-coördinatoren, 
  
Dank voor al het harde werken! We ontvingen van alle regio’s een concept RES. Het PBL gaat hier mee aan de slag. 
Sommige regio’s sturen de komende dagen nog wensen en bedenkingen na omdat de raadsvergaderingen nog 
plaats moeten vinden.  
 
Het is belangrijk om even samen stil te staan bij dit bijzondere moment. Een belangrijke mijlpaal op weg naar het 
realiseren van de ambities in 2030. Er is veel waardering zowel vanuit rijk, VNG, IPO, Unie van Waterschappen, 
netbeheerders en maatschappelijke partners in het netwerk, voor het werk dat is opgeleverd in korte tijd. Dat 
merkte je ook tijdens de bijeenkomst met het netwerk afgelopen woensdag. Rijk, VNG, IPO, Unie van 
Waterschappen en de Netbeheerders komen volgende week nog met een gezamenlijke reactie op de tussentijdse 
analyse van PBL en de foto. Waar ook waardering uit zal spreken. 
  
Ook de pers communiceerde de afgelopen dagen redelijk genuanceerd naar aanleiding van de tussentijdse analyse 
van PBL en de foto, een enkele kop daargelaten. 
  
Er is alle reden om trots te zijn wat er is bereikt door jullie!  
 
Naar RES 1.0 
De volgende stap in het proces naar 2030 wordt weer een uitdagende. De komende tijd staat in het teken van het 
verdiepen van de inhoud. De zoektocht naar het optimum tussen draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en 
systeemefficiëntie. Hiervoor is het van belang dat er snel zicht komt op de consequenties van keuzes. Maar ook dat 
we samen met regio’s, rijk, koepels, netbeheerders en andere partijen belangrijkste gesignaleerde knelpunten van 
haalbare oplossingen weten te voorzien. NP RES heeft daarom op vier knelpunten werkgroepen ingericht: 
netcapaciteit, maatschappelijke kosten & SDE, energie & natuur en zon op dak. De andere knelpunten heeft NP RES 
ondergebracht bij al bestaande werkgroepen. Naast het concretiseren van de inhoud is participatie met inwoners de 
komende periode cruciaal. Het daadwerkelijk naar buiten gaan, daar staan jullie als regio met de gemeenten voor 
aan de lat. De gesprekken met inwoners leveren straks nieuwe inzichten op die een plek moeten krijgen in RES 1.0. 
Ook dat is uitdagend. 
 
We houden graag goed contact over hoe we dit complexe proces kunnen blijven ondersteunen. Niet alleen met het 
kennisplatform energieparticipatie.nl dat 12 oktober live gaat. Maar ook met een helpdesk, online sessies en 
natuurlijk de Expertpool. 
 
Het werk de komende maanden moet leiden tot een vastgestelde RES 1.0 op 1 juli 2021. Een intensieve fase waar 
we wederom solidariteit, flexibiliteit en creativiteit bij nodig hebben. Waarbij we vanuit NP RES er ook in deze fase 
voor jullie zullen zijn. Met kennisproducten, een luisterend oor, een collegiaal advies, een leergemeenschap, 
energieplatform et cetera. 
  
PBL kijkt ondertussen naar de concept-RES. Hieronder zoomen we in op wat jullie daar de komende periode van 
kunnen verwachten. 
 
 
PBL analyse voor de monitor concept-RES 
Het NPRES heeft de concept-RES’en aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschikbaar gesteld voor 
analyse. Voor de kwalitatieve delen van de analyse baseert PBL zich met name op de al beschikbare informatie uit 
de tussentijdse analyse. In de tussentijdse analyse is er veel aandacht geweest voor de kwalitatieve aspecten van de 
RES zoals Ruimtegebruik, de aanpak van de Regionale Structuur Warmte en bestuurlijk draagvlak en 
maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Van de totale ambitie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op land is een globale indicatie gegeven. De 
analyse voor de monitor concept-RES zal veel aandacht besteden aan het kwantitatieve deel vanwege de focus op 
doelbereik. Om de ambitie die door de regio’s zijn genoemd nauwkeuriger in beeld te krijgen heeft het PBL meer 
duidelijkheid nodig. Die verduidelijking is nodig vanwege de grote diversiteit van de RES’en terwijl de PBL aanpak 
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w: www.regionale-energiestrategie.nl 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:49
Aan: Hilde de Groot; els.otterman@hdsr.nl; Essen, Huib van; 
Onderwerp: Programmaraad NP RES -aanpak knelpunten
Bijlagen: 6) Memo en bijlage - NPRES Aanpak knelpunten.docx

Allen, 
 
Ter info. 
Ik had vandaag Programmaraad NP RES. Daar werd bijgaande memo besproken over de aanpak van 
knelpunten. 
Dit gaat eigenlijk over onze randvoorwaarden. Hier worden dus een aantal werkgroepen met experts 
op gezet. Op zich goed dat het nu serieus wordt opgepakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 18:09
Aan:  Rob Jorg
CC: 'Hilde de Groot'; els.otterman@hdsr.nl
Onderwerp: Re: toetsing concept kabinetsaanbod

Beste allemaal, 
 
Ik zit zelf in het kernteam voor het kabinetsaanbod. Inhoudelijke check doot kernteam is zeker gewenst! 
 
Groet, Huib. 

Van  
Verzonden: Friday, October 16, 2020 4:59:17 PM 
Aan: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC: 'Hilde de Groot' <hilde.de.groot@houten.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
els.otterman@hdsr.nl <els.otterman@hdsr.nl> 
Onderwerp: Re: toetsing concept kabinetsaanbod  
  
Dag Rob, 
 
Maandag kijken we er naar en kunnen het dinsdag in kernteam bespreken. Eind vd week komen we met 
de reactie liefst ook ambtelijk. Vanwege herfstvakantie kijken we wie er beschikbaar is. 
Terugkoppeling van andere BTOleden is welkom. 
 
Gr.  

Outlook for Android downloaden 
 

From: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Sent: Friday, October 16, 2020 4:36:26 PM 
To:  
Cc: 'Hilde de Groot' <hilde.de.groot@houten.nl>; huib.van.essen@provincie-utrecht.nl <huib.van.essen@provincie-
utrecht.nl>; els.otterman@hdsr.nl <els.otterman@hdsr.nl> 
Subject: FW: toetsing concept kabinetsaanbod  
  
Hallo  
  
Vandaag ontving ik onderstaande verzoek. Mij is gevraagd m.n. een reactie/instemming te geven op 
de bijlage ‘Utrechts Aanbod’ voor het deel “Klimaat en Energie”, uiterlijk 27 okt. 
Ik heb er even naar gekeken en zag geen rare dingen. Maar graag ook even een ambtelijk advies. 
  
@ Hilde, Els en Huib, mochten jullie nog gelegenheid hebben om er naar te kijken, graag eventuele 
opmerkingen naar  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
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Van: H   
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:41 
Aan:   'Klomps, Jeroen Willem';  Rob Jorg; 

 
CC:  
Onderwerp: toetsing concept kabinetsaanbod 
  
Beste deelnemers aan het trekkersoverleg, 
  
Afgelopen 21 september stuurde het regieoverleg bijgevoegde brief ‘initiatief provinciebreed 
kabinetsaanbod’ aan de zestien colleges. Als uitgangspunt voor het formuleren van het U10-deel van 
het provinciebreed Kabinetsaanbod staat in de brief aangegeven dat we dit formuleren op basis van de 
gezamenlijke kaders waar we in processen zoals het REP, concept bod RES en Woondeal al 
overeenstemming over hebben bereikt. Met als voorstel dat we met jullie als trekkers van de 
bestuurstafels en het opgaveteam toetsen of het concept aanbod evenwichtig invulling geeft aan dit 
uitgangspunt. 
  
Met deze mail stuur ik jullie het concept Kabinetsaanbod, graag deel ik hierbij het volgende: 
  Het concept Kabinetsaanbod bestaat uit twee documenten: het kerndocument Lobbyboodschappen 

en een bijlage. In de bijlage wordt vooral in kaart gebracht wat er leeft in de drie regio’s, dit ook 
naar wens van de provincie. Het kerndocument is primair gericht op ‘de buitenwereld’ en bevat de 
propositie zoals wij deze willen uitdragen. 

  In de woorden van de provincie kenmerkt het Kabinetsaanbod zich door drie zaken:  
o    De ontvangers van dit aanbod zijn mensen met weinig tijd om te lezen: (kandidaat-

)Kamerleden, bewindslieden, hoge ambtenaren, directeuren van landelijke 
belangenorganisaties. Daarom hebben we de focus gelegd op bereikbaarheid, wonen, groen, 
economie en klimaat & energie. Ook spreken we over ‘de metropoolregio Utrecht’ of ‘onze 
metropoolregio’. Dat doen we om op gelijke hoogte te komen met de Metropoolregio’s 
Amsterdam en Rotterdam-Haaglanden. 

o    Het Utrechts Aanbod bevat zaken die typisch voor deze regio zijn: regionale sterktes die we 
kunnen inzetten om nationale problemen op te lossen of zwaktes waarbij we juist het Rijk nodig 
hebben om die op te lossen. 

o    Dit Aanbod houdt niet in dat elke regionale stakeholder naast dit verhaal niet ook zijn eigen 
verhaal kan vertellen. Amersfoort blijft gewoon actief in de M50 (middelgrote gemeenten), de 
waterschappen via de UvW en de Hogeschool Utrecht via de Verenging Hogescholen. 

  Provinciebreed is donderdag 29 oktober de deadline voor het geven van feedback op het concept 
stuk. Een bijgewerkte versie wordt vervolgens op 10 november ter vaststelling besproken door 
onder meer Hans Oosters en Peter den Oudsten. De definitieve versie wordt vervolgens verspreid 
in de regio (wij stellen nog een begeleidende tekst op die ieder college ter informatie aan haar raad 
kan voorleggen) en op 20 november door Hans Oosters toegelicht tijdens het digitale VNG Utrecht-
congres; dit samen met de uitnodiging aan een ieder uit de regio’s Amersfoort, Food Valley en 
Utrecht om deze gezamenlijke boodschap vanaf dan uit te gaan dragen binnen onze netwerken. 

  
Graag stel ik aan een ieder van jullie de toetsvraag of het concept Kabinetsaanbod voor wat betreft 
jouw bestuurstafel of opgaveteam past binnen de kaders waar al overeenstemming is bereikt. Wil je 
het me alsjeblieft uiterlijk dinsdag 27 oktober 9.00 uur laten weten als je suggesties hebt 
voor aanpassing van de tekst? Laat het me natuurlijk ook weten als je andere vragen of 
opmerkingen hebt.  
  
Groeten,  
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Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Ik kan mij vinden in de memo zoekgebieden, met 1 opmerking: voor een robuuste 
onderbouwing moeten we voor meer dan 1,8 TWh locaties in beeld hebben (eerder 2,3 TWh). 
Het lijkt mij goed om dat ook in deze memo op te nemen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 21:15
Aan:  Els Otterman; Essen, Huib van
CC: 'Hilde de Groot'; 
Onderwerp: FW: afwezig

Ter info. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Anne Brommersma  
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:02 
Aan: Rob Jorg; Hilde.de.groot@houten.nl 
Onderwerp: afwezig 
 
Dag Rob en Hilde, 
 
Ik ben helaas verhinderd morgen bij de bestuurstafel Klimaat.  
Heel jammer want het is een belangwekkende agenda.  
Daarom graag een paar opmerkingen vanuit De Bilt: 
 

 We zijn heel tevreden met de monitor zoals die er nu ligt. Dat geeft goed inzicht en hopelijk kunnen we in de 
volgende monitor alweer mooiere cijfers laten zien.  

 In De Bilt zijn we heel druk met een nieuw windbeleid en het actualiseren van het zonneveldenbeleid. Het 
participatietraject is bijna afgerond dus in Q1 willen we het laten vaststellen in de raad. We hebben wel veel 
last van allerlei belemmeringen: onze gemeente bestaat voor de helft uit bos (NNN) en voor de andere helft 
uit open landschap. Dat is voor het overgrote deel door de Provincie aangewezen als ganzenrustgebied. 
Daarnaast worstelen we met de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Kortom, er blijven weinig groene en oranje 
vlekken over. Maar we pakken de handschoen op.  

 Samen met gemeente Utrecht en USP kijken we naar de mogelijkheden van wind langs de A28. 
 We hebben ODRU een inventarisatie laten doen naar grote daken en gaan met onze energiecooperatie 

BENG deze eigenaren aanschrijven en ondersteunen als ze zon op dak willen realiseren.  
 
Ik wens jullie een goede vergadering! 

Met vriendelijke groet, 
 
Anne Brommersma 
Wethouder 
College B&W 
a.brommersma@debilt.nl 
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www.debilt.nl 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 14:23
Aan: 'Els Otterman'; Hilde de Groot; Essen, Huib van; 
CC:
Onderwerp: FW: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 

uur

Allen, 
 
Eerder heb ik al doorgestuurd dat er op 20 nov een NP RES beraad bijeenkomst is waar het wenselijk 
is dat er per RES 1 bestuurlijke vertegenwoordiger aanwezig is. Els heeft aangegeven dat dit haar niet 
uitkomt. 
Van anderen niets meer vernomen. Ik zal me aanmelden als RES U16 vertegenwoordiger. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: donderdag 12 november 2020 17:02 
Aan: r 
Onderwerp: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur 
 
UITNODIGING   
  
Bestuurlijk RES beraad: 20 november 2020 
 
Tijd:                      15.00 uur –16.30 uur         
Kanaal:                via Zoom:  

  
               Meeting ID:  Passcode:  

  
Het RES-beraad is dé plek voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar, het onder woorden brengen 
van gezamenlijke problemen en deze dan ook samen verder te brengen als één overheid. De focus ligt op 
de uitdagingen richting RES 1.0, maar we kijken uiteraard ook naar de periode daarna. Het RES-beraad zal eens per 
kwartaal door NP RES georganiseerd worden, onder voorzitterschap van Jan Jacob van Dijk. NP RES wil graag het 
overleg tussen de RES-regio’s faciliteren, zeker als het gaat om projecten en vraagstukken die op elkaars 
grensvlakken liggen.  
  
Programma  
  
15:00 uur Opening en doel RES Beraad door   
  
15.20 uur In gesprek over onze gezamenlijke uitdagingen en vraagstukken in deze fase van de RES  
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Wat hebben wij nodig van elkaar om te voorkomen dat iemand uit het RES bootje stapt, regionaal maar ook 
landelijk? Hoe houden we elkaar vast en waar kunnen we elkaar helpen?  
  
Naast het positieve beeld uit de concept-RES'en ontstaan er ook kritische geluiden op het proces (democratisch, 
transparant, haalbaarheid en betaalbaarheid). Hoe zorgen we ervoor dat we het positieve geluid 
vasthouden? Wat kunnen we doen en daaraan bijdragen dat de scepsis wordt weggenomen. Wat vraagt dat van ons 
in onze verschillende verantwoordelijkheden?  
  
16:200 uur Korte vooruitblik  

         Adviesgesprek  
         PBL analyse  
         Werkgroepen   
         Implementatie RES' en ( onderzoek)  

 
16:30 uur Einde  
   
Aanmelden:       we gaan er vanuit dat elke regio bestuurlijk vertegenwoordigd is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om zelf te komen, dan vernemen wij graag wie u vervangt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens NP RES, 
 

 
Programmaondersteuner NP RES 
 
Op woensdagen niet aanwezig 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  

w: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: zondag 22 november 2020 21:56
Aan: Rob Jorg; Essen, Huib van; Hilde de Groot; 
Onderwerp: Fwd:  Vragen toekomst NPRES

Beste mensen,  
 
Zie onder. Even checken of ik de enige ben die deze vragen heeft ontvangen.  
In ieder geval lijkt het me goed het beantwoorden van de vragen even af te stemmen, voordat we ze insturen. De 
deadline is al woensdag zie ik. Dus het wordt lastig om dit te laten liggen tot het volgende BTO. De vragen gaan met 
name over de periode vanaf 2022 en hoe we aankijken tegen de structuur/financiering/trekkerschap.  Ik vind het erg 
lastige vragen. Als er iemand  input kan leveren, dan graag. Anders misschien goed  als wij er er samen even naar 
kijken @Rob? Dan even kijken wanneer het lukt om hier even samen naar te kijken? Desnoods laten we even weten 
dat onze antwoorden een paar dagen later komen. 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Datum: 17 november 2020 om 19:27:29 CET 
Aan  
Onderwerp: Vragen toekomst NPRES 

  
Beste bestuurlijk trekkers van de RES-regio’s, 
  
Ondanks dat de RES’en 1.0 nog volop in ontwikkeling zijn, kijkt NPRES op dit moment alvast vooruit 
naar de periode 2022-2025. De volgende fase brengt mogelijk nieuwe uitdagingen en daarmee 
nieuwe opgaven en een andere manier van werken met zich mee, voor de regio’s en voor NPRES. 
Deze vragenlijst dient als input voor besluitvorming over de toekomst van het NPRES na de RES 1.0. 
  
Uw input als bestuurlijk trekker is hierbij erg van belang en wordt zeer gewaardeerd. Wilt u uiterlijk 
woensdag 25 november bijgaande vragen beantwoorden? Dat kan via een google forms via de 
volgende link:  
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Hartelijk dank! 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   

 

  
 
--  
Proclaimer: 
http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/proclaimer/ 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 2 november 2020 18:25
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van; 
Onderwerp: Fwd: Uitnodiging RES-beraad 20 november 15-17 uur

Allen,  
Ter info. Dit is volgens mij een nieuw overleg gremium. Laten we even afstemmen wie hier namens ons aan 
deelneemt. 
Gr., 
Rob Jorg 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Datum: 2 november 2020 om 16:36:17 CET 
Aan: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Kopie  
Onderwerp: Uitnodiging RES-beraad 20 november 15-17 uur 

  
Geachte RES-bestuurders, 
  
Namens  nodig ik u graag uit voor een eerste overleg van het - nieuw op te 
richten-  RES-beraad; een overleg met bestuurlijke trekkers van de RES regio’s, de DG’s van het de 
ministeries BZK en EZK namens het Rijk en de portefeuillehouders van de koepels VNG, IPO, UvW en 
het NP RES. Het RES-beraad is dé plek voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar, 
het onder woorden brengen van gezamenlijke problemen en deze dan ook samen verder te brengen 
als één overheid. De focus ligt op de uitdagingen richting RES 1.0, maar we kijken uiteraard ook naar 
de periode daarna. Het RES-beraad zal eens per kwartaal door NP RES georganiseerd worden, onder 
voorzitterschap van  NP RES wil graag het overleg tussen de RES-regio’s 
faciliteren, zeker als het gaat om projecten die op elkaars grensvlakken liggen. 
  
Samenvattend, voor dit overleg worden de bestuurlijke trekkers van de 30 regio’s uitgenodigd. 
Daarnaast zullen vanuit de ministeries EZK en BZK de DG’s aanschuiven,  een vertegenwoordiger 
namens de netbeheerders, de portefeuillehouders van de koepels VNG, UvW en IPO en ikzelf als 
programma directeur vanuit NP RES.  
  
Het eerste online RES beraad staat gepland op 20 november van 15.00-17.00 uur. U ontvang op 
korte termijn een Outlook-uitnodiging met een Zoomlink en een agenda voor dit overleg. Wij hopen 
dat u het belang van het met elkaar leren en delen inziet en hiervoor uw agenda wilt vrij maken. 
Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen, dan kunt u zich laten vervangen door een 
andere bestuurlijke vertegenwoordiger uit uw RES-regio. 
  
We zien uit naar dit gesprek tussen de 30 RES-regio’s en de verschillende overheden! 
  
Met vriendelijke groet, 
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Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 m         m    
R   R   
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Van: Peter Bekker <pj.bekker@ijsselstein.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 19:03
Aan:  'Bas Lont'; Gerrit Spelt; h.marchal; 'Hilde de Groot'; Essen, Huib 

van; Kiki Hagen; Hooijdonk, Lot van; 'Rob Jorg';  
(weger.t@woerden.nl); Yolan Koster

Onderwerp: RE: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling 
rectificatie Greenvis Rapport       REMINDER

Ook IJsselstein is akkoord. 
  
  
Peter Bekker 
Wethouder openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling, 
mobiliteit, vergunningsverlening, duurzaamheid. 

 
Secretariaat:  
  
  

 
  
Bezoekadres: Overtoom 1 - 3401 BK IJsselstein - Tel 14 030 
www.ijsselstein.nl – www.werkenbijGIJS.nl 
www.facebook.com/gemeenteijsselstein - www.twitter.com/gem ijsselstein 
  
  
Van:   
Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:49 
Aan: 'Bas Lont' <b.lont@oudewater.nl>; gerrit spelt/lopik (gerrit.spelt@lopik.nl) <gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans 
Marchal (h.marchal@wijkbijduurstede.nl) <h.marchal@wijkbijduurstede.nl>; 'Hilde de Groot' 
<hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Kiki Hagen 
<k.hagen@derondevenen.nl>; Hooijdonk, Lot van <l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; Peter Bekker 
<pj.bekker@ijsselstein.nl>; 'Rob Jorg'  ten Zijthoff' 
< (weger.t@woerden.nl) <weger.t@woerden.nl>; Yolan Koster 
<y.koster@montfoort.nl> 
Onderwerp: FW: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling rectificatie Greenvis 
Rapport REMINDER 
  
Dag allemaal, 
  
Voor wie nog niet heeft gereageerd, dit kan tot vrijdag 6 november 12.00 uur! 
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
Ondersteuner kernteam RESU16 
  
  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
 

     
    p/a Stadsplateau 1 
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Onderwerp: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling rectificatie Greenvis 
Rapport 
  
Beste bestuurders, 
  
Langs deze weg willen we u twee zaken voorleggen: 

1. Schriftelijke besluitvorming over de ‘memo zoekgebieden RES U16  
2. Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport n.a.v.. besluitvorming 16 oktober 

  
Schriftelijke Besluitvorming over Memo zoekgebieden  
Proces 
Tijdens de bestuurstafel KNR van 30 september jl. hebben de bestuurders het kernteam RES U16 gevraagd 
om inzicht te geven in de kenmerken van zoekgebieden die we hanteren binnen de RES U16. Hiervoor is een 
memo gemaakt die na ambtelijke voorbespreking is ingebracht op de Bestuurdersdag van 16 oktober. 
Tijdens deze Bestuurdersdag is feedback gegeven waarmee de memo is aangescherpt door het kernteam. 
De voorliggende memo is ambtelijk besproken aan de E-tafel en het ABG en akkoord bevonden. Zoals de 
16de afgesproken leggen we de memo zoekgebieden schriftelijk aan u voor ter besluitvorming. 
  
Besluitvorming 
Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 6 november 12:00 uur van u een schriftelijke reactie per e-mail waarin 
u aangeeft of u akkoord bent met de memo zoekgebieden. Wanneer u niet akkoord gaat met het 
vaststellen van de memo zoekgebieden ontvangen we daarvoor graag ook de argumentatie.  
  
  
Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport (RSW) 
Proces 
Op de Bestuurdersdag van 16 oktober is het Rapport van Greenvis toegelicht en vervolgens ter 
besluitvorming voorgelegd aan u. Omdat de bijlagen vooraf niet waren toegestuurd is afgesproken dat de 
bestuurders nog de mogelijk kregen om de bijlagen in te zien en opmerkingen te doen, alvorens over te 
gaan tot vaststelling van het rapport.  
  
Wijziging bijlage 
Uw opmerkingen hebben geleid tot één wijziging in de bijlage ‘GV20010R01. Bijgevoegd treft u de 
aangepaste bijlage bij het warmteonderzoek van Greenvis. De rectificatie betreft het verduidelijken van 
voorbeelden in deze bijlage.  
Hiermee gaan wij ervan uit dat is vastgesteld dat het warmteonderzoek gebruikt kan worden als 
brondocument voor de RSW1.0. Het onderzoek is een technische inventarisatie van warmtevraag, 
warmtebronnen en mogelijke koppelkansen waarvoor geldt dat de inhoud kan worden aangevuld op basis 
van nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld actuele informatie uit de gemeentelijke Transitievisies Warmte 
(TVW’s).Het volledige warmteonderzoek van Greenvis inclusief de bijlagen zal op een later moment op de 
website https://www.energieregioutrecht.nl worden geplaatst. 
  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie t.a.v. de schriftelijke 
besluitvorming over de memo zoekgebieden af. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens kernteam RES U16 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
Ondersteuner kernteam RESU16 
  



4

  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 

    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
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Van: Hooijdonk, Lot van <l.van.hooijdonk@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 19:00
Aan:
CC: Bas Lont; Gerrit Spelt; h.marchal; Hilde de Groot; Essen, Huib van; Kiki Hagen; peter 

bekker/IJsselstein (pj.bekker@ijsselstein.nl); Rob Jorg;  
(weger.t@woerden.nl); Yolan Koster

Onderwerp: Re: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling 
rectificatie Greenvis Rapport       REMINDER

Akkoord  
Mooie werkwijze. Zoals aan onze vorige tafel gezegd wat mij betreft een mooie tool om ook te gebruiken voor het 
monitoren van overprogrammering, bv door met verschillende percentages mee te rekenen in het potentieel. 
Ik vraag net als aan de tafel nog aandacht voor de gevallen waarin niet de overheid maar een initiatiefnemer van 
buiten (markt of maatschappelijk) initiatiefnemer is 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 

Op 5 nov. 2020 om 16:49 heeft  het volgende 
geschreven: 

  
Dag allemaal, 
  
Voor wie nog niet heeft gereageerd, dit kan tot vrijdag 6 november 12.00 uur! 
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
Ondersteuner kernteam RESU16 
  
  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
aanwezig: maandag t/m donderdag van 08.45 tot 16.15 uur 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 

    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
  
<image007.jpg> 
  
  

  
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 08:43 
Aan: 'Bas Lont' <b.lont@oudewater.nl>

bilt anne brommersma 
(a.brommersma@debilt.nl) <a.brommersma@debilt.nl>; christa hendriksen 
(c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl) <c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; gerrit spelt/lopik (gerrit.spelt@lopik.nl) <gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans 
Marchal (h.marchal@wijkbijduurstede.nl) <h.marchal@wijkbijduurstede.nl>; 'Hilde de Groot' 
<hilde.de.groot@houten.nl>; ; Huib van Essen 
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<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Jeroen Willem Klomps 
<jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; Kiki Hagen <k.hagen@derondevenen.nl>; Hooijdonk, Lot 
van <l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; marieke schouten/nieuwegein (m.schouten@nieuwegein.nl) 
<m.schouten@nieuwegein.nl>; Paul Heijmerink (p.heijmerink@bunnik.nl) 
<p.heijmerink@bunnik.nl>; peter bekker/IJsselstein (pj.bekker@ijsselstein.nl) 
<pj.bekker@ijsselstein.nl>; 'Rob Jorg' 
<r.jorg@heuvelrug.nl>;  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 (weger.t@woerden.nl) <weger.t@woerden.nl>; 

wouter catsburg/zeist (w.catsburg@zeist.nl) <w.catsburg@zeist.nl>; Yolan Koster 
<y.koster@montfoort.nl> 
CC:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
t  

 
Onderwerp: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling 
rectificatie Greenvis Rapport 
  
Beste bestuurders, 
  
Langs deze weg willen we u twee zaken voorleggen: 

1. Schriftelijke besluitvorming over de ‘memo zoekgebieden RES U16  
2. Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport n.a.v.. besluitvorming 16 oktober 

  
Schriftelijke Besluitvorming over Memo zoekgebieden  
Proces 
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Tijdens de bestuurstafel KNR van 30 september jl. hebben de bestuurders het kernteam RES 
U16 gevraagd om inzicht te geven in de kenmerken van zoekgebieden die we hanteren 
binnen de RES U16. Hiervoor is een memo gemaakt die na ambtelijke voorbespreking is 
ingebracht op de Bestuurdersdag van 16 oktober. Tijdens deze Bestuurdersdag is feedback 
gegeven waarmee de memo is aangescherpt door het kernteam. De voorliggende memo is 
ambtelijk besproken aan de E-tafel en het ABG en akkoord bevonden. Zoals de 16de 
afgesproken leggen we de memo zoekgebieden schriftelijk aan u voor ter besluitvorming. 
  
Besluitvorming 
Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 6 november 12:00 uur van u een schriftelijke reactie per 
e-mail waarin u aangeeft of u akkoord bent met de memo zoekgebieden. Wanneer u niet 
akkoord gaat met het vaststellen van de memo zoekgebieden ontvangen we daarvoor graag 
ook de argumentatie.  
  
  
Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport (RSW) 
Proces 
Op de Bestuurdersdag van 16 oktober is het Rapport van Greenvis toegelicht en vervolgens 
ter besluitvorming voorgelegd aan u. Omdat de bijlagen vooraf niet waren toegestuurd is 
afgesproken dat de bestuurders nog de mogelijk kregen om de bijlagen in te zien en 
opmerkingen te doen, alvorens over te gaan tot vaststelling van het rapport.  
  
Wijziging bijlage 
Uw opmerkingen hebben geleid tot één wijziging in de bijlage ‘GV20010R01. Bijgevoegd treft 
u de aangepaste bijlage bij het warmteonderzoek van Greenvis. De rectificatie betreft het 
verduidelijken van voorbeelden in deze bijlage.  
Hiermee gaan wij ervan uit dat is vastgesteld dat het warmteonderzoek gebruikt kan worden 
als brondocument voor de RSW1.0. Het onderzoek is een technische inventarisatie van 
warmtevraag, warmtebronnen en mogelijke koppelkansen waarvoor geldt dat de inhoud kan 
worden aangevuld op basis van nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld actuele informatie uit 
de gemeentelijke Transitievisies Warmte (TVW’s).Het volledige warmteonderzoek van 
Greenvis inclusief de bijlagen zal op een later moment op de website 
https://www.energieregioutrecht.nl worden geplaatst. 
  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie t.a.v. de 
schriftelijke besluitvorming over de memo zoekgebieden af. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens kernteam RES U16 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
Ondersteuner kernteam RESU16 
  
  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 
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    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
  
<image007.jpg> 
  
  
<GV20010-BijlageE-Factsheets_Warmtekansen 2.0.pdf> 
<Memo kenmerken zoekgebieden + meetlat (definitief) t.b.v. schriftelijke bestuurlijke vaststelling 
(schriftelijk)_30102020.pdf> 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 15:39
Aan: 'Hilde de Groot'; Els Otterman; Essen, Huib van;
Onderwerp: RE:  Vragen toekomst NPRES

Allen, 
 
Gezien de korte lead time, en dat de vraag expliciet aan een bestuurlijke trekker was gesteld heb ik 
afgelopen week mijn reactie gegeven. 
Hoofdlijn van mijn antwoord was: 
Na indienen RES 1 .0 komen we in een extra grote opgave: 

- Parallel werken aan RES 2.0 en de uitvoering van RES 1.0 
- Dit zijn naar hun aard twee verschillende opgaven hetgeen een aanzienlijk grotere ambtelijke 

ondersteuning vraagt 
- Hier zal wel extra geld voor beschikbaar moeten komen vanuit het Rijk (= nieuwe taken 

vereisen nieuw geld van het rijk) 
Wellicht was ik een beetje te voortvarend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Hilde de Groot [mailto:hilde.de.groot@houten.nl]  
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:53 
Aan: Els Otterman; Rob Jorg; Huib van Essen;  
Onderwerp: Re: Vragen toekomst NPRES 
 
Dag Els, 
Ik heb m niet gehad, misschien kan het team alvast een voorzet doen? 
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Sunday, November 22, 2020 9:55:54 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>;  
Onderwerp: Fwd: Vragen toekomst NPRES  
  
Beste mensen,  
 
Zie onder. Even checken of ik de enige ben die deze vragen heeft ontvangen.  
In ieder geval lijkt het me goed het beantwoorden van de vragen even af te stemmen, voordat we ze 
insturen. De deadline is al woensdag zie ik. Dus het wordt lastig om dit te laten liggen tot het volgende 
BTO. De vragen gaan met name over de periode vanaf 2022 en hoe we aankijken tegen de 
structuur/financiering/trekkerschap.  Ik vind het erg lastige vragen. Als er iemand  input kan leveren, dan 
graag. Anders misschien goed  als wij er er samen even naar kijken @Rob? Dan even kijken wanneer het 
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lukt om hier even samen naar te kijken? Desnoods laten we even weten dat onze antwoorden een paar dagen 
later komen. 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

 

 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Datum: 17 november 2020 om 19:27:29 CET 
Aan  
Onderwerp: Vragen toekomst NPRES 

  
Beste bestuurlijk trekkers van de RES-regio’s, 
  
Ondanks dat de RES’en 1.0 nog volop in ontwikkeling zijn, kijkt NPRES op dit moment alvast vooruit 
naar de periode 2022-2025. De volgende fase brengt mogelijk nieuwe uitdagingen en daarmee 
nieuwe opgaven en een andere manier van werken met zich mee, voor de regio’s en voor NPRES. 
Deze vragenlijst dient als input voor besluitvorming over de toekomst van het NPRES na de RES 1.0. 
  
Uw input als bestuurlijk trekker is hierbij erg van belang en wordt zeer gewaardeerd. Wilt u uiterlijk 
woensdag 25 november bijgaande vragen beantwoorden? Dat kan via een google forms via de 
volgende link:  

 
 
Hartelijk dank! 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  
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W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   

 

  
 
--  
Proclaimer: 
http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/proclaimer/ 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:53
Aan: Els Otterman; Rob Jorg; Essen, Huib van; 
Onderwerp: Re:  Vragen toekomst NPRES

Dag Els, 
Ik heb m niet gehad, misschien kan het team alvast een voorzet doen? 
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Sunday, November 22, 2020 9:55:54 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>;  
Onderwerp: Fwd: Vragen toekomst NPRES  
  
Beste mensen,  
 
Zie onder. Even checken of ik de enige ben die deze vragen heeft ontvangen.  
In ieder geval lijkt het me goed het beantwoorden van de vragen even af te stemmen, voordat we ze insturen. De 
deadline is al woensdag zie ik. Dus het wordt lastig om dit te laten liggen tot het volgende BTO. De vragen gaan met 
name over de periode vanaf 2022 en hoe we aankijken tegen de structuur/financiering/trekkerschap.  Ik vind het erg 
lastige vragen. Als er iemand  input kan leveren, dan graag. Anders misschien goed  als wij er er samen even naar 
kijken @Rob? Dan even kijken wanneer het lukt om hier even samen naar te kijken? Desnoods laten we even weten 
dat onze antwoorden een paar dagen later komen. 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Datum: 17 november 2020 om 19:27:29 CET 
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Aan:  
Onderwerp: Vragen toekomst NPRES 

  
Beste bestuurlijk trekkers van de RES-regio’s, 
  
Ondanks dat de RES’en 1.0 nog volop in ontwikkeling zijn, kijkt NPRES op dit moment alvast vooruit 
naar de periode 2022-2025. De volgende fase brengt mogelijk nieuwe uitdagingen en daarmee 
nieuwe opgaven en een andere manier van werken met zich mee, voor de regio’s en voor NPRES. 
Deze vragenlijst dient als input voor besluitvorming over de toekomst van het NPRES na de RES 1.0. 
  
Uw input als bestuurlijk trekker is hierbij erg van belang en wordt zeer gewaardeerd. Wilt u uiterlijk 
woensdag 25 november bijgaande vragen beantwoorden? Dat kan via een google forms via de 
volgende link:  

 
 
Hartelijk dank! 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   

 

  
 
--  
Proclaimer: 
http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/proclaimer/ 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 15:47
Aan: 'Rob Jorg'; Els Otterman; Essen, Huib van; 
Onderwerp: RE:  Vragen toekomst NPRES

Haha veel te voortvarend maar eigenlijk wel blij mee ;-) 
 

Met vriendelijke groet,  

Hilde de Groot  
Wethouder  

Postbus 30, 3990 DA 
Houten | Bezoekadres Onderdoor 
25  

t  

i www.houten.nl  

Vind 
ons 
op   

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
  

 

 
m  

  
  

 
 

 
m  
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m  
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m  

  
  

 
 

 
m  
  

m  
H

 

Van: Rob Jorg [mailto:R.Jorg@heuvelrug.nl]  
Verzonden: maandag 23 november 2020 15:39 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  
Onderwerp: RE: Vragen toekomst NPRES 
 
Allen, 
 
Gezien de korte lead time, en dat de vraag expliciet aan een bestuurlijke trekker was gesteld heb ik 
afgelopen week mijn reactie gegeven. 
Hoofdlijn van mijn antwoord was: 
Na indienen RES 1 .0 komen we in een extra grote opgave: 

- Parallel werken aan RES 2.0 en de uitvoering van RES 1.0 
- Dit zijn naar hun aard twee verschillende opgaven hetgeen een aanzienlijk grotere ambtelijke 

ondersteuning vraagt 
- Hier zal wel extra geld voor beschikbaar moeten komen vanuit het Rijk (= nieuwe taken 

vereisen nieuw geld van het rijk) 
Wellicht was ik een beetje te voortvarend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Hilde de Groot [mailto:hilde.de.groot@houten.nl]  
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:53 
Aan: Els Otterman; Rob Jorg; Huib van Essen;  
Onderwerp: Re: Vragen toekomst NPRES 
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Dag Els, 
Ik heb m niet gehad, misschien kan het team alvast een voorzet doen? 
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Sunday, November 22, 2020 9:55:54 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>  
Onderwerp: Fwd: Vragen toekomst NPRES  
  
Beste mensen,  
 
Zie onder. Even checken of ik de enige ben die deze vragen heeft ontvangen.  
In ieder geval lijkt het me goed het beantwoorden van de vragen even af te stemmen, voordat we ze 
insturen. De deadline is al woensdag zie ik. Dus het wordt lastig om dit te laten liggen tot het volgende 
BTO. De vragen gaan met name over de periode vanaf 2022 en hoe we aankijken tegen de 
structuur/financiering/trekkerschap.  Ik vind het erg lastige vragen. Als er iemand  input kan leveren, dan 
graag. Anders misschien goed  als wij er er samen even naar kijken @Rob? Dan even kijken wanneer het 
lukt om hier even samen naar te kijken? Desnoods laten we even weten dat onze antwoorden een paar dagen 
later komen. 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

 

 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Datum: 17 november 2020 om 19:27:29 CET 
Aan:  
Onderwerp: Vragen toekomst NPRES 

  
Beste bestuurlijk trekkers van de RES-regio’s, 
  
Ondanks dat de RES’en 1.0 nog volop in ontwikkeling zijn, kijkt NPRES op dit moment alvast vooruit 
naar de periode 2022-2025. De volgende fase brengt mogelijk nieuwe uitdagingen en daarmee 
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nieuwe opgaven en een andere manier van werken met zich mee, voor de regio’s en voor NPRES. 
Deze vragenlijst dient als input voor besluitvorming over de toekomst van het NPRES na de RES 1.0. 
  
Uw input als bestuurlijk trekker is hierbij erg van belang en wordt zeer gewaardeerd. Wilt u uiterlijk 
woensdag 25 november bijgaande vragen beantwoorden? Dat kan via een google forms via de 
volgende link:  

 
 
Hartelijk dank! 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   

 

  
 
--  
Proclaimer: 
http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/proclaimer/ 
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Van: Paul Heijmerink <P.Heijmerink@bunnik.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 12:00
Aan:  'Bas Lont'; bestuurssecretariaat Montfoort 

 Anne Brommersma; christa hendriksen 
(c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl); Els Otterman; gerrit spelt/lopik 
(gerrit.spelt@lopik.nl); Hans Marchal; 'Hilde de Groot'; Essen, Huib 
van; Jeroen Willem Klomps; Kiki Hagen; Hooijdonk, Lot van; marieke 
schouten/nieuwegein (m.schouten@nieuwegein.nl); peter bekker/IJsselstein 
(pj.bekker@ijsselstein.nl);  Rob Jorg; Wilma Dedecker; Monique van 

 
 
 

 
 

weger (weger.t@woerden.nl); wouter catsburg/zeist (w.catsburg@zeist.nl); Yolan 
Koster

CC:  
 

 

 
 
 

 

Onderwerp: RE: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling 
rectificatie Greenvis Rapport

Beste  
 
Op uw vraag of ik akkoord ben met de “Notitie kenmerken van zoekgebieden dd 30-10-2020” kan ik u meedelen 
akkoord te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 
Paul Heijmerink 
Wethouder 
 
Singelpark 1, 3984 NC Odijk 
Postbus 5, 3980 CA Bunnik 
 
  
 P.Heijmerink@bunnik.nl 
 www.bunnik.nl 

Volg ons op of  
  

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 08:43 
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Aan: 'Bas Lont' <b.lont@oudewater.nl>;  
Anne Brommersma <a.brommersma@debilt.nl>; christa hendriksen 

(c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl) <c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; 
gerrit spelt/lopik (gerrit.spelt@lopik.nl) <gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans Marchal <H.Marchal@wijkbijduurstede.nl>; 
'Hilde de Groot' <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Jeroen Willem Klomps <jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; Kiki 
Hagen <k.hagen@derondevenen.nl>; Hooijdonk, Lot van <l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; marieke 
schouten/nieuwegein (m.schouten@nieuwegein.nl) <m.schouten@nieuwegein.nl>; Paul Heijmerink 
<P.Heijmerink@bunnik.nl>; peter bekker/IJsselstein (pj.bekker@ijsselstein.nl) <pj.bekker@ijsselstein.nl>; 

 Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>;  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
weger 

(weger.t@woerden.nl) <weger.t@woerden.nl>; wouter catsburg/zeist (w.catsburg@zeist.nl) <w.catsburg@zeist.nl>; 
Yolan Koster <y.koster@montfoort.nl> 
CC:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stichtsevecht.nl>; Vicky Sassen 
<vicky.sassen@provincie-utrecht.nl>; Wim Haver <W.Haver@bunnik.nl> 
Onderwerp: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling rectificatie Greenvis 
Rapport 
 
Beste bestuurders, 
  
Langs deze weg willen we u twee zaken voorleggen: 

1. Schriftelijke besluitvorming over de ‘memo zoekgebieden RES U16  
2. Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport n.a.v.. besluitvorming 16 oktober 

  
Schriftelijke Besluitvorming over Memo zoekgebieden  
Proces 
Tijdens de bestuurstafel KNR van 30 september jl. hebben de bestuurders het kernteam RES U16 gevraagd 
om inzicht te geven in de kenmerken van zoekgebieden die we hanteren binnen de RES U16. Hiervoor is een 
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memo gemaakt die na ambtelijke voorbespreking is ingebracht op de Bestuurdersdag van 16 oktober. 
Tijdens deze Bestuurdersdag is feedback gegeven waarmee de memo is aangescherpt door het kernteam. 
De voorliggende memo is ambtelijk besproken aan de E-tafel en het ABG en akkoord bevonden. Zoals de 
16de afgesproken leggen we de memo zoekgebieden schriftelijk aan u voor ter besluitvorming. 
  
Besluitvorming 
Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 6 november 12:00 uur van u een schriftelijke reactie per e-mail waarin 
u aangeeft of u akkoord bent met de memo zoekgebieden. Wanneer u niet akkoord gaat met het 
vaststellen van de memo zoekgebieden ontvangen we daarvoor graag ook de argumentatie.  
  
  
Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport (RSW) 
Proces 
Op de Bestuurdersdag van 16 oktober is het Rapport van Greenvis toegelicht en vervolgens ter 
besluitvorming voorgelegd aan u. Omdat de bijlagen vooraf niet waren toegestuurd is afgesproken dat de 
bestuurders nog de mogelijk kregen om de bijlagen in te zien en opmerkingen te doen, alvorens over te 
gaan tot vaststelling van het rapport.  
  
Wijziging bijlage 
Uw opmerkingen hebben geleid tot één wijziging in de bijlage ‘GV20010R01. Bijgevoegd treft u de 
aangepaste bijlage bij het warmteonderzoek van Greenvis. De rectificatie betreft het verduidelijken van 
voorbeelden in deze bijlage.  
Hiermee gaan wij ervan uit dat is vastgesteld dat het warmteonderzoek gebruikt kan worden als 
brondocument voor de RSW1.0. Het onderzoek is een technische inventarisatie van warmtevraag, 
warmtebronnen en mogelijke koppelkansen waarvoor geldt dat de inhoud kan worden aangevuld op basis 
van nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld actuele informatie uit de gemeentelijke Transitievisies Warmte 
(TVW’s).Het volledige warmteonderzoek van Greenvis inclusief de bijlagen zal op een later moment op de 
website https://www.energieregioutrecht.nl worden geplaatst. 
  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie t.a.v. de schriftelijke 
besluitvorming over de memo zoekgebieden af. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens kernteam RES U16 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
 

  
  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 

    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 1 november 2020 18:35
Aan:  'Hilde de Groot'; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: toegezegde memo participatie

Hallo  en team, 
 
Dank hiervoor. Volgens mij uitstekend. 
Is deze al ambtelijk afgestemd? Zo ja, waren er nog kritische of verrijkende opmerkingen en zijn die 
dan verwerkt? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 14:00 
Aan: 'Hilde de Groot'; Els Otterman; huib.van.essen@provincie-utrecht.nl; Rob Jorg 
CC:  
Onderwerp: toegezegde memo participatie 
 
Beste BTO leden, 
  
Bij de mededelingen heb ik aangegeven dat we de openstaande vraag uit het verleden hebben ingevuld. Het 
document maakt onderscheid tussen proces- en projectparticipatie. Hiermee kunnen we het begrip beter 
kaderen/uitwerken én de verwachtingen managen wanneer wie mee doet. Zoals afgesproken wordt de memo ter 
informatie meegestuurde bij de stukken voor de bestuurstafel van 25 november. 
  
  
Goed weekend voor straks, 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
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distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: zondag 15 november 2020 22:39
Aan: Rob Jorg; 'Els Otterman'; Essen, Huib van; 

Onderwerp: Re: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 
uur

Ha Rob, 
Ik dacht in de afspraken dat jij en Els dit soort dingen doet. Het is best veel dus als we iets over kunnen nemen, is dat 
zeker bespreekbaar. Als jij je deze keer aanmeldt, lijkt me dat uitstekend. 
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Friday, November 13, 2020 2:23:26 PM 
Aan: 'Els Otterman' <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  
CC:  
Onderwerp: FW: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur  
  
Allen, 
  
Eerder heb ik al doorgestuurd dat er op 20 nov een NP RES beraad bijeenkomst is waar het wenselijk 
is dat er per RES 1 bestuurlijke vertegenwoordiger aanwezig is. Els heeft aangegeven dat dit haar niet 
uitkomt. 
Van anderen niets meer vernomen. Ik zal me aanmelden als RES U16 vertegenwoordiger. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: donderdag 12 november 2020 17:02 
Aan:  
Onderwerp: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur 
  
UITNODIGING   
  
Bestuurlijk RES beraad: 20 november 2020 
  
Tijd:                      15.00 uur –16.30 uur         

Kanaal:                via Zoom:  
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               Meeting ID:  Passcode:  
  
Het RES-beraad is dé plek voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar, het onder woorden brengen 
van gezamenlijke problemen en deze dan ook samen verder te brengen als één overheid. De focus ligt op 
de uitdagingen richting RES 1.0, maar we kijken uiteraard ook naar de periode daarna. Het RES-beraad zal eens per 
kwartaal door NP RES georganiseerd worden, onder voorzitterschap van  NP RES wil graag het 
overleg tussen de RES-regio’s faciliteren, zeker als het gaat om projecten en vraagstukken die op elkaars 
grensvlakken liggen.  
  
Programma  
  
15:00 uur Opening en doel RES Beraad door   
  
15.20 uur In gesprek over onze gezamenlijke uitdagingen en vraagstukken in deze fase van de RES  
  
Wat hebben wij nodig van elkaar om te voorkomen dat iemand uit het RES bootje stapt, regionaal maar ook 
landelijk? Hoe houden we elkaar vast en waar kunnen we elkaar helpen?  
  
Naast het positieve beeld uit de concept-RES'en ontstaan er ook kritische geluiden op het proces (democratisch, 
transparant, haalbaarheid en betaalbaarheid). Hoe zorgen we ervoor dat we het positieve geluid 
vasthouden? Wat kunnen we doen en daaraan bijdragen dat de scepsis wordt weggenomen. Wat vraagt dat van ons 
in onze verschillende verantwoordelijkheden?  
  
16:200 uur Korte vooruitblik  

         Adviesgesprek  

         PBL analyse  

         Werkgroepen   

         Implementatie RES' en ( onderzoek)  
  
16:30 uur Einde  
   
Aanmelden:       we gaan er vanuit dat elke regio bestuurlijk vertegenwoordigd is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om zelf te komen, dan vernemen wij graag wie u vervangt.  
  
Met vriendelijke groet, 
Namens NP RES, 
  

 
Programmaondersteuner NP RES 
  
Op woensdagen niet aanwezig 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  
w: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 15 november 2020 22:46
Aan: 'Hilde de Groot'; 'Els Otterman'; Essen, Huib van; 
Onderwerp: RE: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 

uur

Hallo Hilde, 
 
Het is idd nu even veel, maar ik doe het met plezier. Dank voor het aanbod. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Hilde de Groot [mailto:hilde.de.groot@houten.nl]  
Verzonden: zondag 15 november 2020 22:39 
Aan: Rob Jorg; 'Els Otterman'; Huib van Essen;  
CC:  
Onderwerp: Re: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur 
 
Ha Rob, 
Ik dacht in de afspraken dat jij en Els dit soort dingen doet. Het is best veel dus als we iets over kunnen 
nemen, is dat zeker bespreekbaar. Als jij je deze keer aanmeldt, lijkt me dat uitstekend. 
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Friday, November 13, 2020 2:23:26 PM 
Aan: 'Els Otterman' <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 
Onderwerp: FW: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur  
  
Allen, 
  
Eerder heb ik al doorgestuurd dat er op 20 nov een NP RES beraad bijeenkomst is waar het wenselijk 
is dat er per RES 1 bestuurlijke vertegenwoordiger aanwezig is. Els heeft aangegeven dat dit haar niet 
uitkomt. 
Van anderen niets meer vernomen. Ik zal me aanmelden als RES U16 vertegenwoordiger. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
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Van:   
Verzonden: donderdag 12 november 2020 17:02 
Aan:  
Onderwerp: Uitnodiging en programma bestuurlijk RES-beraad, 20 november 15.00 - 16.30 uur 
  
UITNODIGING   
  
Bestuurlijk RES beraad: 20 november 2020 
  
Tijd:                      15.00 uur –16.30 uur         

Kanaal:                via Zoom:
  

               Meeting ID:  Passcode:  
  
Het RES-beraad is dé plek voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar, het onder woorden brengen 
van gezamenlijke problemen en deze dan ook samen verder te brengen als één overheid. De focus ligt op 
de uitdagingen richting RES 1.0, maar we kijken uiteraard ook naar de periode daarna. Het RES-beraad zal eens per 
kwartaal door NP RES georganiseerd worden, onder voorzitterschap van  NP RES wil graag het 
overleg tussen de RES-regio’s faciliteren, zeker als het gaat om projecten en vraagstukken die op elkaars 
grensvlakken liggen.  
  
Programma  
  
15:00 uur Opening en doel RES Beraad door   
  
15.20 uur In gesprek over onze gezamenlijke uitdagingen en vraagstukken in deze fase van de RES  
  
Wat hebben wij nodig van elkaar om te voorkomen dat iemand uit het RES bootje stapt, regionaal maar ook 
landelijk? Hoe houden we elkaar vast en waar kunnen we elkaar helpen?  
  
Naast het positieve beeld uit de concept-RES'en ontstaan er ook kritische geluiden op het proces (democratisch, 
transparant, haalbaarheid en betaalbaarheid). Hoe zorgen we ervoor dat we het positieve geluid 
vasthouden? Wat kunnen we doen en daaraan bijdragen dat de scepsis wordt weggenomen. Wat vraagt dat van ons 
in onze verschillende verantwoordelijkheden?  
  
16:200 uur Korte vooruitblik  

         Adviesgesprek  

         PBL analyse  

         Werkgroepen   

         Implementatie RES' en ( onderzoek)  
  
16:30 uur Einde  
   
Aanmelden:       we gaan er vanuit dat elke regio bestuurlijk vertegenwoordigd is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om zelf te komen, dan vernemen wij graag wie u vervangt.  
  
Met vriendelijke groet, 
Namens NP RES, 
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Programmaondersteuner NP RES 
  
Op woensdagen niet aanwezig 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  
w: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Lont, Bas <lont.b@oudewater.nl>
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 09:33
Aan:  

bilt anne brommersma 
(a.brommersma@debilt.nl); christa hendriksen (c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl); 
Els Otterman; Gerrit Spelt; h.marchal; 'Hilde de Groot';  Essen, Huib 
van; Jeroen.willem.klomps; Kiki Hagen; Hooijdonk, Lot van; marieke 
schouten/nieuwegein (m.schouten@nieuwegein.nl); Paul Heijmerink 
(p.heijmerink@bunnik.nl); peter bekker/IJsselstein (pj.bekker@ijsselstein.nl); 

; 'Rob Jorg';  
 

 
 

 

 
Weger, Tymon de; wouter catsburg/zeist (w.catsburg@zeist.nl); Yolan Koster

CC:  
 

 

 
 

 

Onderwerp: RE: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling 
rectificatie Greenvis Rapport

Beste U16 collega’s, 
 
Ik heb het memo gelezen en eens geprobeerd te bekijken of wat we in Oudewater met onze inwoners, 
landschappers, Stedin enz aan het doen zijn een beetje past. Zoals ik al zei bij de bestuurstafel loopt mijn proces niet 
zo clean als deze meetlat. In het beste geval haal ik nét op tijd om het Oudewaterse kader af te hebben om het onze 
input te laten zijn in de regio. Om een getal/bod te kunnen afgeven denk ik dat ik wel kan voldoen met als 
zoekgebied de hele gemeente en/of als zoekgebied ons subgroepje van gemeenten om daar een getal aan te 
hangen. Niet onderverdeeld binnen mijn gemeente.  
 
Waar ik een beetje blijf haken is dat minimum. Ik ga de gemeente in landschappelijke vakjes verdelen en daarbij een 
volgorde aangeven (welk gebiedje het meest geschikt is en zo verder tot ongeschikt) en voor welke soort energie dat 
gebiedje het onderzoeken waard is. En dan loop ik dat af tot ik aan ons bod voldoe. Maar stel dat ik een 
windmolenplek heb en die valt eruit, dan kan ik zulke aantallen MW niet elders of met zon inlopen, en ook in de 
subregio zie ik dan niet de handen op elkaar gaan te compenseren wat mijn gemeente ‘mislukt’. Dus minimum zie ik 
als: ik doen mijn uiterste best, maar hang me er niet aan op. Zolang ik geschikte gebieden heb, kan ik door (tot bij 
wijze van spreken RES 2050), maar als het op is, is het op. 
 
Het tweede waar ik blijf hangen is de exacte of zoveel mogelijk exacte locaties van windmolens en panelen. Ik heb al 
een keer Papekop vol spandoeken gehad op basis van wat mensen dachten te begrijpen. Niet zo handig voor 
draagvlak geweest. Als ik met stroken en vlakken kom (de landschappelijke vakken), ben ik al blij. We kijken goed 
naar Stedin om te kijken wat past (ik vermoed dat daar de wens naar exactheid vandaan komt). Hun presentatie de 
afgelopen keer is daar goede aanzet bij en het liefst zou ik al weten van waar tot waar die stroomkringen dan lopen, 
zodat ik de eisen aan mijn landschappelijke vakken daar op kan bijschaven.  
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Onderwerp: RES U16 / schriftelijke besluitvorming memo zoekgebieden en terugkoppeling rectificatie Greenvis 
Rapport 
 
Beste bestuurders, 
  
Langs deze weg willen we u twee zaken voorleggen: 

1. Schriftelijke besluitvorming over de ‘memo zoekgebieden RES U16  
2. Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport n.a.v.. besluitvorming 16 oktober 

  
Schriftelijke Besluitvorming over Memo zoekgebieden  
Proces 
Tijdens de bestuurstafel KNR van 30 september jl. hebben de bestuurders het kernteam RES U16 gevraagd 
om inzicht te geven in de kenmerken van zoekgebieden die we hanteren binnen de RES U16. Hiervoor is een 
memo gemaakt die na ambtelijke voorbespreking is ingebracht op de Bestuurdersdag van 16 oktober. 
Tijdens deze Bestuurdersdag is feedback gegeven waarmee de memo is aangescherpt door het kernteam. 
De voorliggende memo is ambtelijk besproken aan de E-tafel en het ABG en akkoord bevonden. Zoals de 
16de afgesproken leggen we de memo zoekgebieden schriftelijk aan u voor ter besluitvorming. 
  
Besluitvorming 
Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 6 november 12:00 uur van u een schriftelijke reactie per e-mail waarin 
u aangeeft of u akkoord bent met de memo zoekgebieden. Wanneer u niet akkoord gaat met het 
vaststellen van de memo zoekgebieden ontvangen we daarvoor graag ook de argumentatie.  
  
  
Terugkoppeling rectificatie Greenvis Rapport (RSW) 
Proces 
Op de Bestuurdersdag van 16 oktober is het Rapport van Greenvis toegelicht en vervolgens ter 
besluitvorming voorgelegd aan u. Omdat de bijlagen vooraf niet waren toegestuurd is afgesproken dat de 
bestuurders nog de mogelijk kregen om de bijlagen in te zien en opmerkingen te doen, alvorens over te 
gaan tot vaststelling van het rapport.  
  
Wijziging bijlage 
Uw opmerkingen hebben geleid tot één wijziging in de bijlage ‘GV20010R01. Bijgevoegd treft u de 
aangepaste bijlage bij het warmteonderzoek van Greenvis. De rectificatie betreft het verduidelijken van 
voorbeelden in deze bijlage.  
Hiermee gaan wij ervan uit dat is vastgesteld dat het warmteonderzoek gebruikt kan worden als 
brondocument voor de RSW1.0. Het onderzoek is een technische inventarisatie van warmtevraag, 
warmtebronnen en mogelijke koppelkansen waarvoor geldt dat de inhoud kan worden aangevuld op basis 
van nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld actuele informatie uit de gemeentelijke Transitievisies Warmte 
(TVW’s).Het volledige warmteonderzoek van Greenvis inclusief de bijlagen zal op een later moment op de 
website https://www.energieregioutrecht.nl worden geplaatst. 
  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie t.a.v. de schriftelijke 
besluitvorming over de memo zoekgebieden af. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens kernteam RES U16 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
Ondersteuner kernteam RESU16 
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16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 

    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgang Regionale Energie Strategieën 1.0 regio’s U16, Amersfoort en FoodValley en ‘Route 35’  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Voor de PS vergadering in juni 2021 verwachten wij aan uw Staten een Statenvoorstel over de Regionale Energie 
Strategieën (RES) 1.0 van de regio’s U16, Amersfoort en FoodValley voor te leggen. Graag informeren wij u over 
de voortgang in de drie RES’en sinds de besluitvorming over de concept-RES’en. Tevens informeren wij u over 
een besluit van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de zg. ‘Route 35’. Route 35 heeft 
betrekking op de afspraak in het Klimaatakkoord dat IPO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
Unie van Waterschappen (UvW), waarin zij zich garant stellen voor de landelijke opgave om voor 2030 35 TWh 
aan duurzame elektriciteit op land op te wekken middels zon- en windenergie, inclusief ‘grootschalig zon op dak’. 
 
Inleiding  
Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord zijn er in Nederland 30 RES-regio’s, waarin een regionaal aanbod voor 
duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in de periode tot 2030 wordt uitgewerkt. De afspraken over 
elektriciteit hebben betrekking op de inpassing en realisatie van 35 TWh (grootschalig) duurzaam opgewekte 
elektriciteit uit zon en wind. Afspraken over warmte betreffen de regionale structuurvisie warmte (RSW); met de 
RSW moet per RES-regio inzicht worden geboden in de beschikbare duurzame warmtebronnen en de 
warmtevraag op regionaal niveau. De RSW’s zullen afgestemd moeten zijn op de gemeentelijke transvisievisies 
warmte die elke 5 jaar worden geactualiseerd. De RES-regio’s dienen op 1 juli 2021 een RES 1.0 te hebben 
vastgesteld. De RES’en worden tweejaarlijks geactualiseerd. 
 
Op 23 september 2020 hebben uw Staten besloten om: 1. in te stemmen met inzending van de ontwerp- en 
concept-Regionale Energie Strategieën van de U16, Regio Amersfoort en FoodValley bij het Nationaal 
Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en 2. de benodigde inspanningen te leveren om de hoogte 
van de concept-boden uit deze concept-RES’en ruimtelijk mogelijk te maken. Voor de regio Amersfoort is dat bod 
0,5 TWh, voor de U16 1,8 TWh en voor de FoodValley 0,75 TWh (met streven naar 1,0 TWh); voor de Utrechtse 
Food Valley gemeenten zal hiervoor naar verwachting een bijdrage van ca. 0,2 TWh nodig zijn. Daarnaast 
bevatten de drie concept-RES’en een eerste concept van de RSW. 
 
Evenals uw Staten hebben de betreffende gemeenteraden en de dagelijks besturen van de betreffende 
waterschappen een besluit genomen over de concept-RES’en. De uitkomsten van de besluitvorming door raden, 
staten en de dagelijks besturen van de betreffende waterschappen worden, inclusief aangenomen moties en 
amendementen, meegenomen naar de RES 1.0. De gemeenteraad van Montfoort heeft geen besluit genomen 
over de ontwerp- RES U16. De samenwerkende gemeenten in de regio’s zijn intensief bezig om in nauwe 
samenwerking met inwoners, andere belanghebbenden en de beheerders van het elektriciteitsnetwerk (verder: 
netbeheerders) in april 2021 te komen tot drie RES’en 1.0 die dan ter besluitvorming zullen worden aangeboden 
aan colleges en raden, Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen. 
 



 
  

In aanvulling op de verschillende informatiebijeenkomsten die door de RES-regio’s worden georganiseerd, 
informeren wij u over de voortgang in de regionale processen en de rol die de provincie Utrecht daarin vervult. 
Tevens informeren wij u in deze memo over de voortgang in Route 35, de verdeelsystematiek die de koepels 
IPO, VNG en UvW gezamenlijk ontwikkelen voor het geval de Regionale Energiestrategieën (RES’en) landelijk 
onverhoopt niet optellen tot minimaal de nationale opgave van 35 TWh. 
 
Voortgang RES’en op gebied van elektriciteit 
Tussen de concept-RES’en de RES 1.0 wordt veel werk verricht door gemeenten en de regionale RES-
organisaties, ondersteund door de provincie Utrecht. Gemeenten zijn gestart met inwonersparticipatie, met het 
oog op het benoemen en/of het uitwerken van zoekgebieden voor het opwekken van duurzame energie uit zon en 
wind in de RES 1.0. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om parallel daaraan nieuwe gemeentelijke kaders 
op te stellen, met het oog op de inbedding van de betreffende RES in het gemeentelijk beleid. In veel gevallen 
wordt de inwonersparticipatie over de RES gecombineerd met participatie over de gemeentelijke beleidskaders.  
 
Zoals u bekend is het provinciale kader voor het opwekken van duurzame energie onderdeel van de Interim 
Omgevingsverordening die wij op 4 september 2020 in ontwerp hebben vastgesteld en die van 22 september tot 
en met 2 november 2020 ter inzage heeft gelegen. Het voorstel van de Omgevingsverordening zal aan uw Staten 
voor de vergadering van 10 maart 2021 ter vaststelling worden voorgelegd. In de Omgevingsverordening wordt 
meer ruimte voor de opwek van duurzame energie geboden dan in het vigerende omgevingsbeleid, maar er zijn 
geen zoekgebieden of (kansrijke) locaties benoemd. Deze afwegingen moeten in het kader van de RES worden 
gemaakt, gevolgd door (planologische) besluitvorming over concrete initiatieven door het betreffende bevoegd 
gezag. 50% lokaal eigendom is een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van projecten met betrekking tot het 
opwekken van duurzame elektriciteit. 
 
In alle regio’s is de afspraak gemaakt dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de participatie met hun 
inwoners. Zij worden hierin ondersteund door de drie RES organisaties. De inwonersparticipatie vergt veel 
inspanningen en tijd van zowel de bestuurders als de gemeentelijke organisaties, die vanwege de COVID-19-
pandemie langs digitale weg plaatsvindt. Ondanks de beperkingen en de korte tijdspanne zijn gemeenten zeer 
actief om de dialoog over het duurzaam opwekken van energie met hun inwoners te voeren. Participatie van 
stakeholders vindt vooral op regionaal niveau plaats. Vermeldenswaardig is dat de Regio Foodvalley heeft 
gekozen voor een Burgerforum. Dit is een groep mensen uit de hele regio. Het betreft inwoners met verschillende 
achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op door mee te lopen met de 
studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Twee leden van dit 
burgerforum doen mee aan het regionale Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan 
de oplossingen voor de RES.  
 
De RES’en moeten voldoen aan de volgende criteria: ruimtelijke kwaliteit, bestuurlijk- en maatschappelijk 
draagvlak en systeemefficiëntie. Wij hechten daarom grote waarde aan de zorgvuldigheid die partijen in het RES-
proces betrachten, om te komen tot een ruimtelijke inpassing van de kwantitatieve opgave uit de concept-boden. 
De provincie helpt de regionale en gemeentelijke organisaties hierin waar mogelijk, vanuit een ondersteunende 
rol. Zo is de provincie medefinancier van de RES-organisaties. 
Op het gebied van participatie heeft de training ‘Regie op inwonersparticipatie’ plaatsgevonden. Deze werd in 
opdracht van de provincie verzorgd door Twynstra & Gudde en TNO; de RES organisaties en 17 gemeenten 
hebben hieraan deelgenomen. Ook hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals een Omgevingsscan en 
de Blauwdruk, die het participatieproces beschrijft vanuit de rol van gemeenten en een handleiding biedt per fase. 
Ook bevat de Blauwdruk een overzicht van werkvormen voor participatie. Vanwege de juridische complexiteit bij 
het borgen van participatie-vereisten in gemeentelijke plannen, waaronder 50% lokaal eigendom, hebben wij aan 
gemeenten een “strippenkaart” aangeboden voor extern juridisch advies over de ‘haalbaarheid’ van hun 
voorstellen. Op verzoek van de gemeente Renswoude hebben wij een voorbeeld beleidskader ontwikkeld waarin 
richting gegeven wordt op het gebied van procesparticipatie, maar ook lokaal eigendom bij grootschalige 
energieopwekking. Dit voorbeeld is via de Energiewerkplaats online beschikbaar gemaakt voor alle gemeenten. 
Tevens hebben we de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude, Rhenen en 
Veenendaal, in samenwerking met de netbeheerder, geholpen in de bovenregionale verkenning van kansen voor 
de opwek van duurzame energie uit zon en wind langs de A12, wat nu door de regionale RES-organisaties wordt 
overgenomen. Wij blijven dit proces ondersteunen. 
Daarnaast hebben wij in december 2020 aan betrokken partijen en adviseurs de ‘Toolkit windenergie’ 
beschikbaar gesteld. Dit is een digitale omgeving plus een geschreven toelichting gericht op professionals, waarin 
kaarten uit de Ontwerp Interim Verordening samen met kaarten van beperkingen voor het realiseren van 
windturbines die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving, afkomstig van het Nationaal Programma RES 
bijeen zijn gebracht. De Toolkit is behulpzaam bij het uitwerken van (potentiële) zoekgebieden en locaties richting 
de RES 1.0 en erna. 
Ook werken wij samen met de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Noord Brabant aan een afsprakenkader 
voor het beoordelen van initiatieven voor duurzame opwek binnen het UNESCO-werelderfgoed nominatiegebied. 
Tot slot verwachten wij binnenkort een onderzoek op te leveren dat inzicht geeft in waar vliegroutes van vogels en 
vleermuizen naar verwachting in de provincie kunnen worden aangetroffen. Op basis daarvan kan een inschatting 
kan worden gemaakt van eventuele belemmeringen voor de plaatsing van windturbines. Al deze zaken kunnen 



 
  

door onze partners worden betrokken bij het aanwijzen en uitwerken van zoekgebieden en locaties in de RES 1.0 
en daarna. 
 
Er wordt in de drie Regionale Energiestrategieën voortgang geboekt, maar er is nog een lange, intensieve weg te 
gaan richting vergunningverlening van duurzame energieprojecten in 2025. Het realiseren van de concept-boden 
is nodig om nationale, provinciale en lokale klimaatdoelstellingen te halen. Regionale monitoring wijst uit dat er op 
dit moment nog onvoldoende zoeklocaties in beeld zijn bij de gemeenten om de hoogte van de concept-boden 
gestand te doen. De RES regio’s zijn bezig om samen met gemeenten, netbeheerders, waterschappen en ons tot 
meer geschikte zoekgebieden te komen. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor de samenwerkende partijen in 
de regio’s. In de regio’s helpt de provincie de overige partijen met praktisch advies en door zo goed mogelijk 
inzicht te bieden in de verschillende randvoorwaarden, zodat de opgave in afstemming met andere (provinciale) 
belangen kan worden gerealiseerd. Naast de bovengenoemde activiteiten zijn wij daartoe vertegenwoordigd in 
diverse bestuurlijke stuurgroepen en het stakeholdersoverleg Food Valley en in ambtelijke werkgroepen en 
andere overleggremia van de drie Regionale Energie Strategieën.  
 
Voor ons staat hierbij voorop dat de drie regio’s hun concept bod gestand doen en dat deze in de RES 1.0 
onderbouwd zijn met voldoende concrete zoekgebieden. Bij de keuze hiervan dient rekening te worden gehouden 
met lokale en regionale en participatie, waar mogelijk gebruik te worden gemaakt van lokale initiatieven van 
inwoners en energiecoöperaties, efficiënte aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en een vanuit regionaal 
perspectief zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Ook dient er rekening te worden gehouden met mogelijke planuitval. 
Indien onverhoopt nog onvoldoende zoekgebieden in beeld mochten zijn, dan zullen met betrokken regio’s en 
gemeenten nadere afspraken moeten worden gemaakt om te waarborgen dat de concept boden gestand worden 
gedaan. Wij verkennen de mogelijkheden hiervoor. 
 
Route 35 
De conceptboden van U16, regio Amersfoort en FoodValley geven mede invulling aan de landelijke opgave voor 
30 RES-regio’s van 35 TWh, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. De koepelorganisaties IPO, VNG en UvW 
hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn voor een gedragen verdeelsystematiek in 
het geval de concept Regionale Energiestrategieën (RES’en) landelijk onverhoopt niet volledig optellen tot de 
nationale opgave van 35 TWh. Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 19 november 2020 
een besluit genomen over de inzet van deze ‘Route 35’. De VNG en UvW hebben hier ook een besluit over 
genomen. 
 
Het IPO bestuur heeft besloten. 
1. Om een verdeelsystematiek in te zetten als blijkt dat 35 TWh niet binnen doelbereik ligt; 
2. Om de Stuurgroep Route35 de opdracht te geven om de twee hoofdlijnen criteria van de verdeelsystematiek, 

‘elektriciteitsgebruik’ en ‘beschikbare ruimte’, nader uit te werken en gereed te hebben op 15 maart 2021; 
3. Dat, indien na analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat 35 TWh niet binnen 

doelbereik ligt, eerst een proces wordt gestart om via (bestuurlijke) gesprekken met en tussen RES-regio’s 
alsnog tot een verdeling te komen dan wel de biedingen alsnog gestand te doen (‘zachte’ kant Route 35) 
alvorens het IPO bestuur al dan niet besluit om op 15 maart de verdeelsystematiek in te zetten. 

 
Het totale concept bod van alle RES-regio’s telt op tot boven de 50 TWh. Uitgaande van de hoogte van de 
concept boden van U16, Regio Amersfoort en FoodValley verwachten wij dat de analyse van het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) van alle RES’en die op 1 februari 2021 verschijnt, niet leidt tot een restopgave voor de 
regio’s U16, Regio Amersfoort en FoodValley. 
 
Voortgang RES’en op gebied van warmte 
Met de Regionale Structuur Warmte (RSW) moet per RES inzicht worden geboden in de beschikbare duurzame 
warmtebronnen en de warmtevraag op regionaal niveau. Ten behoeve van de RSW zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar de bronnen voor warmte. Op die locaties waar het gaat om de relatief grotere bronnen (geothermie, 
aquathermie en biogas) wordt vanuit het programma Energietransitie expertise geleverd. Voor diverse bronnen 
lopen op dit moment potentieonderzoeken (aquathermie, geothermie, biogas) voor de gehele provincie. De 
resultaten hiervan zijn naar verwachting in het voorjaar van 2021, met uitzondering van geothermie, beschikbaar. 
De resultaten dienen tevens als input voor de RSW. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op dit moment wordt in de drie RES-regio hard gewerkt om de boden uit de concept RES’sen zo goed mogelijk te 
onderbouwen. De provincie faciliteert hierin. Wij houden er rekening mee dat er in de RES’en 1.0 geen definitieve 
afweging gemaakt kan worden ten aanzien van alle concrete locaties en dat de concretisering overwegend in de 
vorm van zoekgebieden zal plaatsvinden. De Handreiking RES versie 1.11 van het Nationaal Programma biedt 
deze mogelijkheid. Bij de besluitvorming over de RES’en 1.0 zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over 

 
1 Nationaal Programma RES. (2019). Handreiking 1.1 Handre king voor regio’s ten behoeve van het opstellen van een 
Regionale Energiestrategie. Geraadpleegd van https://www.regionale-
energiestrategie.nl/b bliotheek/res++media/downloads getfilem.aspx?id=1125851&forcedownload=true  



 
  

het vervolgtraject, inclusief planning en de provinciale betrokkenheid daarbij. Die betrokkenheid kan, in nauw 
overleg met uw Staten en de RES-regio’s, verder gaan dan de huidige faciliterende rol. Wij gaan met onze 
partners in de RES regio’s de opties hiervoor verkennen. 
 
Wij blijven ons onverminderd inspannen om de RES-organisaties en gemeenten te ondersteunen om tot een 
uitgewerkte RES 1.0 te komen, die is gericht op het gestand doen van de concept-boden uit de concept-RES. 
Voordat RES 1.0 gereed is zullen wij voor uw Staten een informatiesessie over de RES’en organiseren, waarin 
wij onder andere aandacht zullen besteden aan de participatie met betrekking tot de RES’en. 
 
Bijlagen 
1. Plan van Aanpak RES 1.0 Regio Amersfoort 
2. Plan van Aanpak RES 1.0 U16 
3. Plan van Aanpak Regio RES 1.0 FoodValley 



U16 100% van Eigen 100% van 
gemeenten vraag Elektr. verbruik vraag totale energie- Eigen Energiegebruik potentie

electra warmte vraag in 2050 In 2050 electra opwek t    
in PJ In TWh in % in PJ in PJ In TWh in PJ

Ronde Venen 0,9 0,25 4,5% 1,4 2,3 0,64 4,6% 5 10,4%
Stichtse vecht 0,9 0,25 4,5% 1,7 2,6 0,72 5,2% 4 8,3%

Woerden 1,4 0,39 7,0% 2 3,4 0,94 6,7% 4,8 9,9%
Utrecht 8,2 2,28 41,2% 12 20,2 5,61 40,1% 3,1 6,4%
De Bilt 0,6 0,17 3,0% 1,3 1,9 0,53 3,8% 1,7 3,5%
Zeist 1,2 0,33 6,0% 2,3 3,5 0,97 6,9% 1 2,1%

Oudewater 0,2 0,06 1,0% 0,3 0,5 0,14 1,0% 2,3 4,8%
Montfoort 0,2 0,06 1,0% 0,4 0,6 0,17 1,2% 2,2 4,6%
Ijsselstein 0,4 0,11 2,0% 0,6 1 0,28 2,0% 1 2,1%

Nieuwegein 1,7 0,47 8,5% 2,3 4 1,11 7,9% 0,7 1,4%
Houten 0,9 0,25 4,5% 1,2 2,1 0,58 4,2% 2,2 4,6%
Bunnik 0,4 0,11 2,0% 0,5 0,9 0,25 1,8% 1,6 3,3%

Utrechtse Hvl Rug 0,7 0,19 3,5% 1,7 2,4 0,67 4,8% 4,3 8,9%
Lopik 0,2 0,06 1,0% 0,3 0,5 0,14 1,0% 4,6 9,5%

Vijfherenlanden 1,7 0,47 8,5% 2 3,7 1,03 7,3% 7,8 16,1%
Wijk bij Duurstede 0,3 0,08 1,5% 0,5 0,8 0,22 1,6% 2 4,1%

TOTAAL 19,9 5,53 100,0% 30,5 50,4 14,0 48,3 1
hiervan 40 PJ 

elektrisch opwekken

bron pagina 13 van "energietransitie Regio U16" dd 21-12-2018

Lopikerwaard 0,67
Krommerijn 0,64

Noord 0,67
Centraal 2,75



Zeist 0,33
Vijfheerenlanden 0,47



bod is 1,8 Twh  = 6,48 PJ 
electra opwek 1,8 TWh % 1,8 TWh

e realiseren per gemeente Verdeeld naar Verdeeld naar Verdeeld naar combinatie
voor 2030  in PJ : Opwekpotentie Potentie + El.verbruik Opwekpotentie + El.verbruik

In TWh In TWh In TWh
0,67 0,19 7,5% 0,13
0,54 0,15 6,7% 0,12
0,64 0,18 8,3% 0,15
0,42 0,12 23,2% 0,42
0,23 0,06 3,6% 0,07
0,13 0,04 4,5% 0,08
0,31 0,09 2,9% 0,05
0,30 0,08 2,9% 0,05
0,13 0,04 2,0% 0,04
0,09 0,03 4,7% 0,08
0,30 0,08 4,4% 0,08
0,21 0,06 2,5% 0,05
0,58 0,16 6,8% 0,12
0,62 0,17 5,3% 0,09
1,05 0,29 11,7% 0,21
0,27 0,07 2,9% 0,05

6,48 1,8 1 1,8

0,56 0,38
0,38 0,30
0,40 0,32
0,14 0,50



0,04 0,08
0,29 0,21
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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgang Regionale Energie Strategieën 1.0 regio’s U16, Amersfoort en FoodValley en ‘Route 35’  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Voor de PS vergadering in juni 2021 verwachten wij aan uw Staten een Statenvoorstel over de Regionale Energie 
Strategieën (RES) 1.0 van de regio’s U16, Amersfoort en FoodValley voor te leggen. Graag informeren wij u over 
de voortgang in de drie RES’en sinds de besluitvorming over de concept-RES’en. Tevens informeren wij u over 
een besluit van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de zg. ‘Route 35’. Route 35 heeft 
betrekking op de afspraak in het Klimaatakkoord dat IPO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
Unie van Waterschappen (UvW), waarin zij zich garant stellen voor de landelijke opgave om voor 2030 35 TWh 
aan duurzame elektriciteit op land op te wekken middels zon- en windenergie, inclusief ‘grootschalig zon op dak’. 
 
Inleiding  
Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord zijn er in Nederland 30 RES-regio’s, waarin een regionaal aanbod voor 
duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in de periode tot 2030 wordt uitgewerkt. De afspraken over 
elektriciteit hebben betrekking op de inpassing en realisatie van 35 TWh (grootschalig) duurzaam opgewekte 
elektriciteit uit zon en wind. Afspraken over warmte betreffen de regionale structuurvisie warmte (RSW); met de 
RSW moet per RES-regio inzicht worden geboden in de beschikbare duurzame warmtebronnen en de 
warmtevraag op regionaal niveau. De RSW’s zullen afgestemd moeten zijn op de gemeentelijke transvisievisies 
warmte die elke 5 jaar worden geactualiseerd. De RES-regio’s dienen op 1 juli 2021 een RES 1.0 te hebben 
vastgesteld. De RES’en worden tweejaarlijks geactualiseerd. 
 
Op 23 september 2020 hebben uw Staten besloten om: 1. in te stemmen met inzending van de ontwerp- en 
concept-Regionale Energie Strategieën van de U16, Regio Amersfoort en FoodValley bij het Nationaal 
Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en 2. de benodigde inspanningen te leveren om de hoogte 
van de concept-boden uit deze concept-RES’en ruimtelijk mogelijk te maken. Voor de regio Amersfoort is dat bod 
0,5 TWh, voor de U16 1,8 TWh en voor de FoodValley 0,75 TWh (met streven naar 1,0 TWh); voor de Utrechtse 
Food Valley gemeenten zal hiervoor naar verwachting een bijdrage van ca. 0,2 TWh nodig zijn. Daarnaast 
bevatten de drie concept-RES’en een eerste concept van de RSW. 
 
Evenals uw Staten hebben de betreffende gemeenteraden en de dagelijks besturen van de betreffende 
waterschappen een besluit genomen over de concept-RES’en. De uitkomsten van de besluitvorming door raden, 
staten en de dagelijks besturen van de betreffende waterschappen worden, inclusief aangenomen moties en 
amendementen, meegenomen naar de RES 1.0. De gemeenteraad van Montfoort heeft geen besluit genomen 
over de ontwerp- RES U16. De samenwerkende gemeenten in de regio’s zijn intensief bezig om in nauwe 
samenwerking met inwoners, andere belanghebbenden en de beheerders van het elektriciteitsnetwerk (verder: 
netbeheerders) in april 2021 te komen tot drie RES’en 1.0 die dan ter besluitvorming zullen worden aangeboden 
aan colleges en raden, Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen. 
 



 
  

In aanvulling op de verschillende informatiebijeenkomsten die door de RES-regio’s worden georganiseerd, 
informeren wij u over de voortgang in de regionale processen en de rol die de provincie Utrecht daarin vervult. 
Tevens informeren wij u in deze memo over de voortgang in Route 35, de verdeelsystematiek die de koepels 
IPO, VNG en UvW gezamenlijk ontwikkelen voor het geval de Regionale Energiestrategieën (RES’en) landelijk 
onverhoopt niet optellen tot minimaal de nationale opgave van 35 TWh. 
 
Voortgang RES’en op gebied van elektriciteit 
Tussen de concept-RES’en de RES 1.0 wordt veel werk verricht door gemeenten en de regionale RES-
organisaties, ondersteund door de provincie Utrecht. Gemeenten zijn gestart met inwonersparticipatie, met het 
oog op het benoemen en/of het uitwerken van zoekgebieden voor het opwekken van duurzame energie uit zon en 
wind in de RES 1.0. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om parallel daaraan nieuwe gemeentelijke kaders 
op te stellen, met het oog op de inbedding van de betreffende RES in het gemeentelijk beleid. In veel gevallen 
wordt de inwonersparticipatie over de RES gecombineerd met participatie over de gemeentelijke beleidskaders.  
 
Zoals u bekend is het provinciale kader voor het opwekken van duurzame energie onderdeel van de Interim 
Omgevingsverordening die wij op 4 september 2020 in ontwerp hebben vastgesteld en die van 22 september tot 
en met 2 november 2020 ter inzage heeft gelegen. Het voorstel van de Omgevingsverordening zal aan uw Staten 
voor de vergadering van 10 maart 2021 ter vaststelling worden voorgelegd. In de Omgevingsverordening wordt 
meer ruimte voor de opwek van duurzame energie geboden dan in het vigerende omgevingsbeleid, maar er zijn 
geen zoekgebieden of (kansrijke) locaties benoemd. Deze afwegingen moeten in het kader van de RES worden 
gemaakt, gevolgd door (planologische) besluitvorming over concrete initiatieven door het betreffende bevoegd 
gezag. 50% lokaal eigendom is een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van projecten met betrekking tot het 
opwekken van duurzame elektriciteit. 
 
In alle regio’s is de afspraak gemaakt dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de participatie met hun 
inwoners. Zij worden hierin ondersteund door de drie RES organisaties. De inwonersparticipatie vergt veel 
inspanningen en tijd van zowel de bestuurders als de gemeentelijke organisaties, die vanwege de COVID-19-
pandemie langs digitale weg plaatsvindt. Ondanks de beperkingen en de korte tijdspanne zijn gemeenten zeer 
actief om de dialoog over het duurzaam opwekken van energie met hun inwoners te voeren. Participatie van 
stakeholders vindt vooral op regionaal niveau plaats. Vermeldenswaardig is dat de Regio Foodvalley heeft 
gekozen voor een Burgerforum. Dit is een groep mensen uit de hele regio. Het betreft inwoners met verschillende 
achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op door mee te lopen met de 
studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Twee leden van dit 
burgerforum doen mee aan het regionale Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan 
de oplossingen voor de RES.  
 
De RES’en moeten voldoen aan de volgende criteria: ruimtelijke kwaliteit, bestuurlijk- en maatschappelijk 
draagvlak en systeemefficiëntie. Wij hechten daarom grote waarde aan de zorgvuldigheid die partijen in het RES-
proces betrachten, om te komen tot een ruimtelijke inpassing van de kwantitatieve opgave uit de concept-boden. 
De provincie helpt de regionale en gemeentelijke organisaties hierin waar mogelijk, vanuit een ondersteunende 
rol. Zo is de provincie medefinancier van de RES-organisaties. 
Op het gebied van participatie heeft de training ‘Regie op inwonersparticipatie’ plaatsgevonden. Deze werd in 
opdracht van de provincie verzorgd door Twynstra & Gudde en TNO; de RES organisaties en 17 gemeenten 
hebben hieraan deelgenomen. Ook hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals een Omgevingsscan en 
de Blauwdruk, die het participatieproces beschrijft vanuit de rol van gemeenten en een handleiding biedt per fase. 
Ook bevat de Blauwdruk een overzicht van werkvormen voor participatie. Vanwege de juridische complexiteit bij 
het borgen van participatie-vereisten in gemeentelijke plannen, waaronder 50% lokaal eigendom, hebben wij aan 
gemeenten een “strippenkaart” aangeboden voor extern juridisch advies over de ‘haalbaarheid’ van hun 
voorstellen. Op verzoek van de gemeente Renswoude hebben wij een voorbeeld beleidskader ontwikkeld waarin 
richting gegeven wordt op het gebied van procesparticipatie, maar ook lokaal eigendom bij grootschalige 
energieopwekking. Dit voorbeeld is via de Energiewerkplaats online beschikbaar gemaakt voor alle gemeenten. 
Tevens hebben we de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude, Rhenen en 
Veenendaal, in samenwerking met de netbeheerder, geholpen in de bovenregionale verkenning van kansen voor 
de opwek van duurzame energie uit zon en wind langs de A12, wat nu door de regionale RES-organisaties wordt 
overgenomen. Wij blijven dit proces ondersteunen. 
Daarnaast hebben wij in december 2020 aan betrokken partijen en adviseurs de ‘Toolkit windenergie’ 
beschikbaar gesteld. Dit is een digitale omgeving plus een geschreven toelichting gericht op professionals, waarin 
kaarten uit de Ontwerp Interim Verordening samen met kaarten van beperkingen voor het realiseren van 
windturbines die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving, afkomstig van het Nationaal Programma RES 
bijeen zijn gebracht. De Toolkit is behulpzaam bij het uitwerken van (potentiële) zoekgebieden en locaties richting 
de RES 1.0 en erna. 
Ook werken wij samen met de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Noord Brabant aan een afsprakenkader 
voor het beoordelen van initiatieven voor duurzame opwek binnen het UNESCO-werelderfgoed nominatiegebied. 
Tot slot verwachten wij binnenkort een onderzoek op te leveren dat inzicht geeft in waar vliegroutes van vogels en 
vleermuizen naar verwachting in de provincie kunnen worden aangetroffen. Op basis daarvan kan een inschatting 
kan worden gemaakt van eventuele belemmeringen voor de plaatsing van windturbines. Al deze zaken kunnen 



 
  

door onze partners worden betrokken bij het aanwijzen en uitwerken van zoekgebieden en locaties in de RES 1.0 
en daarna. 
 
Er wordt in de drie Regionale Energiestrategieën voortgang geboekt, maar er is nog een lange, intensieve weg te 
gaan richting vergunningverlening van duurzame energieprojecten in 2025. Het realiseren van de concept-boden 
is nodig om nationale, provinciale en lokale klimaatdoelstellingen te halen. Regionale monitoring wijst uit dat er op 
dit moment nog onvoldoende zoeklocaties in beeld zijn bij de gemeenten om de hoogte van de concept-boden 
gestand te doen. De RES regio’s zijn bezig om samen met gemeenten, netbeheerders, waterschappen en ons tot 
meer geschikte zoekgebieden te komen. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor de samenwerkende partijen in 
de regio’s. In de regio’s helpt de provincie de overige partijen met praktisch advies en door zo goed mogelijk 
inzicht te bieden in de verschillende randvoorwaarden, zodat de opgave in afstemming met andere (provinciale) 
belangen kan worden gerealiseerd. Naast de bovengenoemde activiteiten zijn wij daartoe vertegenwoordigd in 
diverse bestuurlijke stuurgroepen en het stakeholdersoverleg Food Valley en in ambtelijke werkgroepen en 
andere overleggremia van de drie Regionale Energie Strategieën.  
 
Voor ons staat hierbij voorop dat de drie regio’s hun concept bod gestand doen en dat deze in de RES 1.0 
onderbouwd zijn met voldoende concrete zoekgebieden. Bij de keuze hiervan dient rekening te worden gehouden 
met lokale en regionale en participatie, waar mogelijk gebruik te worden gemaakt van lokale initiatieven van 
inwoners en energiecoöperaties, efficiënte aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en een vanuit regionaal 
perspectief zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Ook dient er rekening te worden gehouden met mogelijke planuitval. 
Indien onverhoopt nog onvoldoende zoekgebieden in beeld mochten zijn, dan zullen met betrokken regio’s en 
gemeenten nadere afspraken moeten worden gemaakt om te waarborgen dat de concept boden gestand worden 
gedaan. Wij verkennen de mogelijkheden hiervoor. 
 
Route 35 
De conceptboden van U16, regio Amersfoort en FoodValley geven mede invulling aan de landelijke opgave voor 
30 RES-regio’s van 35 TWh, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. De koepelorganisaties IPO, VNG en UvW 
hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn voor een gedragen verdeelsystematiek in 
het geval de concept Regionale Energiestrategieën (RES’en) landelijk onverhoopt niet volledig optellen tot de 
nationale opgave van 35 TWh. Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 19 november 2020 
een besluit genomen over de inzet van deze ‘Route 35’. De VNG en UvW hebben hier ook een besluit over 
genomen. 
 
Het IPO bestuur heeft besloten. 
1. Om een verdeelsystematiek in te zetten als blijkt dat 35 TWh niet binnen doelbereik ligt; 
2. Om de Stuurgroep Route35 de opdracht te geven om de twee hoofdlijnen criteria van de verdeelsystematiek, 

‘elektriciteitsgebruik’ en ‘beschikbare ruimte’, nader uit te werken en gereed te hebben op 15 maart 2021; 
3. Dat, indien na analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat 35 TWh niet binnen 

doelbereik ligt, eerst een proces wordt gestart om via (bestuurlijke) gesprekken met en tussen RES-regio’s 
alsnog tot een verdeling te komen dan wel de biedingen alsnog gestand te doen (‘zachte’ kant Route 35) 
alvorens het IPO bestuur al dan niet besluit om op 15 maart de verdeelsystematiek in te zetten. 

 
Het totale concept bod van alle RES-regio’s telt op tot boven de 50 TWh. Uitgaande van de hoogte van de 
concept boden van U16, Regio Amersfoort en FoodValley verwachten wij dat de analyse van het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) van alle RES’en die op 1 februari 2021 verschijnt, niet leidt tot een restopgave voor de 
regio’s U16, Regio Amersfoort en FoodValley. 
 
Voortgang RES’en op gebied van warmte 
Met de Regionale Structuur Warmte (RSW) moet per RES inzicht worden geboden in de beschikbare duurzame 
warmtebronnen en de warmtevraag op regionaal niveau. Ten behoeve van de RSW zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar de bronnen voor warmte. Op die locaties waar het gaat om de relatief grotere bronnen (geothermie, 
aquathermie en biogas) wordt vanuit het programma Energietransitie expertise geleverd. Voor diverse bronnen 
lopen op dit moment potentieonderzoeken (aquathermie, geothermie, biogas) voor de gehele provincie. De 
resultaten hiervan zijn naar verwachting in het voorjaar van 2021, met uitzondering van geothermie, beschikbaar. 
De resultaten dienen tevens als input voor de RSW. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op dit moment wordt in de drie RES-regio hard gewerkt om de boden uit de concept RES’sen zo goed mogelijk te 
onderbouwen. De provincie faciliteert hierin. Wij houden er rekening mee dat er in de RES’en 1.0 geen definitieve 
afweging gemaakt kan worden ten aanzien van alle concrete locaties en dat de concretisering overwegend in de 
vorm van zoekgebieden zal plaatsvinden. De Handreiking RES versie 1.11 van het Nationaal Programma biedt 
deze mogelijkheid. Bij de besluitvorming over de RES’en 1.0 zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over 

 
1 Nationaal Programma RES. (2019). Handreiking 1.1 Handre king voor regio’s ten behoeve van het opstellen van een 
Regionale Energiestrategie. Geraadpleegd van https://www.regionale-
energiestrategie.nl/b bliotheek/res++media/downloads getfilem.aspx?id=1125851&forcedownload=true  



 
  

het vervolgtraject, inclusief planning en de provinciale betrokkenheid daarbij. Die betrokkenheid kan, in nauw 
overleg met uw Staten en de RES-regio’s, verder gaan dan de huidige faciliterende rol. Wij gaan met onze 
partners in de RES regio’s de opties hiervoor verkennen. 
 
Wij blijven ons onverminderd inspannen om de RES-organisaties en gemeenten te ondersteunen om tot een 
uitgewerkte RES 1.0 te komen, die is gericht op het gestand doen van de concept-boden uit de concept-RES. 
Voordat RES 1.0 gereed is zullen wij voor uw Staten een informatiesessie over de RES’en organiseren, waarin 
wij onder andere aandacht zullen besteden aan de participatie met betrekking tot de RES’en. 
 
Bijlagen 
1. Plan van Aanpak RES 1.0 Regio Amersfoort 
2. Plan van Aanpak RES 1.0 U16 
3. Plan van Aanpak Regio RES 1.0 FoodValley 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: vrijdag 1 januari 2021 16:57
Aan: Els Otterman; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: FW: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16
Bijlagen: 20201201 Grafiek bij factsheet regio U10-U16.pdf; 20201214 Bestuurlijke 

bijlage_regio U16.pdf

Hallo allemaal, 
 
Allereerst de beste wensen voor 20021. 
 
Vandaag ontving ik bijgaande info als voorbereiding voor het bestuurlijke gesprek met het PBL van 6 
jan (13.00-14.30 u). 
Het is me even niet duidelijk of er meerdere bestuurders deelnemen. Ik dacht Els, maar die zie ik niet 
in mijn agenda bij de genodigden staan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: vrijdag 1 januari 2021 16:48 
Aan: Rob Jorg;  

 
Onderwerp: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16 
 
Geachte heer Jorg,  
 
Graag nodigen we u uit voor het adviesgesprek voor de RES regio U16, dat reeds gepland staat op 6 januari 2021 van 
13.00 uur tot 14.30 uur. 
In de bijlage treft u alvast de regio-specifieke cijfers van PBL aan en een bestuurlijke bijlage met de toelichting op 
deze cijfers. 
 
Zoals eerder aangegeven bespreken we met elkaar het landelijke en regionale beeld ten aanzien van de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het gesprek is gericht op de situatie in de betreffende regio, maar ook op 
de RES’en in samenhang tot elkaar. Het gesprek vindt plaats met u, als bestuurlijke trekker van de regio en met de 
RES-coördinator. Daarnaast begeleidt  van NP RES het gesprek en , de accounthouder 
van uw regio, is ter ondersteuning aanwezig. Daarnaast is Jop Fackeldey als portefeuillehouder namens de koepels 
aanwezig en Sandor Gaastra namens het Rijk als partner in de regio.  
 
Het gesprek vindt plaats via MS Teams. De link heeft u in de Outlook uitnodiging ontvangen. 
 
Concept-agenda: 

1. Opening, kennismaking 
2. In gesprek over de RES in de regio; de bestuurlijke opgave en dilemma’s richting een haalbare en 

uitvoerbare RES 1.0  in de regio en in gezamenlijkheid met de andere regio’s. 
3. Nadere afspraken 
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4. Afronding 
 
Mocht u nog vragen hebben over dit gesprek, dan horen wij dat graag. 
 
 

 
Programmaondersteuner NP RES 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:32
Aan: Astrid Janssen; Bas Lont ; Christa Hendriksen ;  

Gerrit Spelt; Hans Marchal ; Hilde de Groot; Jeroen Willem Klomps; Jolanda de Heer; 
Kiki Hagen; Lot van Hooijdonk;  
n.kundic@soest.nl; p.heijmerink@bunnik.nl; Pieter de Kruif; pj.bekker@ijsselstein.nl; 
R.Jorg@heuvelrug.nl; Sander van 't Foort; Tymon de Weger; Wilma de Boer; Wim de 
Jong ; Wouter Catsburg ; Yolan Koster

CC:
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix 
Bijlagen: PS2020MM09 Motie 58a Kernenenergie omarmen in lange termijn mix, ingediend 

door VVD e.a.pdf

Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
 
Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
 
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar de programmamanager 
energietransitie  Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
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Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:31
Aan:
CC: Hilde de Groot; Rob Jorg; Essen, Huib van; 
Onderwerp: Re: IW Update BTO draaiboek + voorbereiding gesprekken

Hoi mensen,  
 
Prima ik ga aan de slag met mijn bellijstje.  
Alvast een eerste opmerking bij het draaiboek voor de bestuurdersdag:  
Naast de pitches van de gemeenten en de provincie, lijken mij de waterschappen daar ook bij te horen. Dat zal langs 
iets andere lijnen moeten, zeker als ik ook de andere waterschappen vertegenwoordig, maar dat komt goed.  Ik 
neem aan dat ook de provincie een ander soort pitch heeft dan de gemeenten. 
 
Verder goed bezig, wordt een spannende bestuurdersdag. 
 
Goed weekend! 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 11 dec. 2020 om 10:43 heeft het volgende 
geschreven: 

  
Beste Els, Hilde, Rob en Huib, 
  
Leidraad 
Voor jullie belronde langs de RES U16 bestuurders vinden jullie in de bijlage een leidraad.  
Mijn verzoek is om die vragen ook aan ieder te stellen. Het doel van de ronde is om de mind set naar 
18/12 te richten: regionaal denken en doen met de wetenschap van de lokale 
mogelijkheden/beperkingen.  Men kan de komende week daar over nadenken.  
  
Hulpmiddel voor jullie: uitgewerkt conceptdraaiboek als achtergrondinformatie 
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We zijn al heel ver met de uitwerking. Jullie krijgen zo een goed beeld over opzet en inhoud en 
resultaat.  
Bij de stukken vanmiddag krijgt ieder het verzoek een pitch voor te bereiden o.b.v. door ons 
opgestelde vragen. 
  
Succes met de gespreksronde! 
Graag ontvang ik de feedback. 
  
Hartelijke groet, 

  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or 
disclosed or distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete 
this message. All rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

<IW Update BTO draaiboek + voorbereiding gesprekken.docx> 
 
--  
Proclaimer: 
http://www.hdsr.nl/vast/algemeen/contact/proclaimer/ 
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Van: Roland van Benthem <R.vanBenthem@Eemnes.nl>
Verzonden: maandag 28 december 2020 13:01
Aan: Essen, Huib van;  

Onderwerp: RE: Overleg , RES Amersfoort, PU (vervolggesprek)

Beste  
 
Dank voor het voortgangsbericht. Mooi dat jullie met een “bod” komen. 
 
Volgens mij zijn jullie zowel bij de ambtelijke stuurgroep als bij de bestuurders op 21 januari welkom. Dus dat is geen 
probleem. 
 
Ik snap dat het lastig is om bij individuele wethouders allemaal langs te gaan. Mijn advies zou wel zijn om op basis 
van de bespreking van de ambtelijke stuurgroep te bekijken waar dat wellicht toch zinvol is voor de bijeenkomst op 
de 21e januari.  
Het is inderdaad allemaal kort dag en ik zou graag zien dat we de haalbaarheid van jullie bod zo optimaal mogelijk 
maken. Dus als het ambtelijke signaal is dat iets moeilijk gaat liggen, zou ik toch in overweging geven met die 
wethouder een korte zoom-vergadering te arrangeren. Ik zou willen voorkomen dat hakken in het zand gaan omdat 
men zich overvallen voelt. Lukt dat onverhoopt toch niet, ook prima. 
 
Voor de rest alvast dank voor het aangereikte (nog onbekende) bod. Mijn insteek is om dat dan ook zo soepel 
mogelijk te laten landen in januari, dan is politiek masseerwerk soms handig. Het bod zal ons sowieso helpen om 
RES 1.0 robuuster te maken.  
 
Dus moedig voorwaarts in 2021 en ik laat me graag verrassen.  
 
Nog een fijne jaarwisseling! 
 
Met vriendelijke groet,  

Roland van Benthem 
Burgemeester 
 

 
e-mail: R.vanBenthem@Eemnes.nl 
Aanwezig op:  
 

   
 

 
 
Bezoekadres: Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes | www.eemnes.nl 
Postadres: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes | www.belcombinatie.nl 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 december 2020 16:27 
Aan: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Roland van Benthem <R.vanBenthem@Eemnes.nl>; 
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“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
 

 
Disclaimer: Aan de inhoud van deze mail en b jlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alleen schriftel jke correspondentie uitgaande van en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
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Volgens mijn collega die adviseert op aardkundige waarden is op de Emminkhuizerberg alleen zon 
mogelijk, voor zover het bodemsysteem niet wordt beschadigd (lichte constructie, géén terrassen). 
Wind is uitgesloten vanwege de zware fundering van turbines. 
  
Ook hebben we zoals jullie weten een onderzoek naar mogelijke vliegroutes van vogels en 
vleermuizen in voorbereiding die relevante info zal leveren bij het bepalen van de zoekgebieden voor 
wind. 
  
Voorafgaand aan onze afspraak vraag ik jou kennis te nemen van de Ontwerp Interim 
Omgevingsverordening en de Toolkit Windernergie en deze ook onder de aandacht te brengen bij de 
ontwerpbureaus: J en (Bosch Slabbers)  
(Feddes/Olthoff). Jullie hebben als het goed is allen toegang tot de Toolkit windenergie gekregen. In 
dezelfde omgeving als de Toolkit windenergie zijn ook de zoekgebieden uit de concept-RES 
opgenomen. Dat is handig bij het maken van analyses. 
  
Laten we zo snel mogelijk om de digitale tafel. 
  
Met vriendelijke groeten, 

 
 

 
  

 
  
Senior Beleidsmedewerker Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling 
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH | Utrecht 

 
  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist 
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is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 
nemen”. 
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Van: Foort, S. van 't <s.foort@renswoude.nl>
Verzonden: donderdag 17 december 2020 20:43
Aan: Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Re: Reactie gevraagd: wind langs de A12 (Renswoude)

Beste Huib, 
 
Bedankt voor je reactie!  

. Lijkt me goed om de belemmeringen helder in kaart te brengen en te 
bezien hoe we er mee om kunnen gaan. In het RES-proces heeft de NMU al meegedacht over de versterking van 
natuur op deze locatie. Volgens mij moeten we daar uit kunnen komen. We gaan er voor! 
 
Groet, 
 
Sander 
 
Sent from my iPhone 
 
> On 17 Dec 2020, at 19:28, Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> wrote: 
>  
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: donderdag 17 december 2020 10:47
Aan: Essen, Huib van
Onderwerp: Re: Statenbrief voortgang RES’en 1.0 - graag reactie voor 17 december 2020 12.00 

uur

Beste Huib, 
 
Wij hebben geen opmerkingen bij deze brief. 
 
 
Vriendelijke groet, 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 16 dec. 2020 om 16:41 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Beste collega’s, 
  
Ik ben voornemens bijgevoegde brief over de voortgang van de RES’en 1.0 aan Provinciale Staten, 
op 5 januari 2021 ter besluitvorming aan GS voor te leggen. 
  
Ik vind het belangrijk dat jullie van de inhoud van deze brief op de hoogte zijn. Mocht dit aanleiding 
geven tot opmerkingen van jullie kant, dan verneem ik graag uiterlijk donderdagmiddag 17 
december 2020 12.00 uur jullie reactie. Eventuele reacties graag cc aan 

De brief wordt op vrijdag 18 december 2020 in procedure gebracht. 
  
In afwachting van jullie reactie. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Huib van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  
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“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist 
is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 
nemen”.  
<Statenbrief_voortgang RES 1.0 en Route 35_20210105 (verzenden regio's).docx> 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Wethouder Janssen <wethouderjanssen@amersfoort.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:17
Aan: r.vanbenthem@eemnes.nl Wim de Jong; 

Wilma de Boer - Leijsma; Wethouder E. van Beurden; Nermina Kundic; Pieter de 
Kruif; Essen, Huib van; ftermaten 

Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek 

Wat een mooie terugkoppeling, Roland, dank. Ik ben blij met deze zinvolle aanvulling op elkaars werk! En terecht 
dat je aangeeft dat we bestuurlijk ruimte in en op de agenda voor ze moeten maken.  
Groet, 
Astrid 
 

Van: Roland van Benthem [mailto:R.vanBenthem@Eemnes.nl]  
Verzonden: donderdag 3 december 2020 16:00 
Aan: ; h.prakke@baarn.nl; Wim de Jong 
<w.dejong@bunschoten.nl>; Wilma de Boer - Leijsma <w.deboer@Eemnes.nl>; Wethouder E. van Beurden 
<e.vanbeurden@leusden.nl>; Nermina Kundic <n.kundic@soest.nl>; Pieter de Kruif <p.dekruif@woudenberg.nl>; 
huib.van.essen@provincie-utrecht.nl; ftermaten (ftermaten@vallei-veluwe.nl) <ftermaten@vallei-veluwe.nl>; 
Wethouder Janssen <wethouderjanssen@amersfoort.nl> 
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek  
 
Amice! 
  
Conform afspraak hebben gedeputeerde Van Essen en ik een gesprek gehad met . We hebben 
afgesproken niet tegenover elkaar te staan (dus niet spreken over tegenbod, alternatief bod), maar juist hun 
initiatief te laten aansluiten op de gemeentelijke uitnodigingskaders. Ze hebben een eerste bijeenkomst gehad met 
hun (diverse) achterban en er volgen er nog twee. We hebben enkele afspraken gemaakt: 
  

 Probeer wethouders niet te overvallen, dus als een alternatief bij hun achterban op breed draagvlak kan 
rekenen, dan is het verzoek om dit alvast te sonderen bij de betreffende wethouder. Niet om het tegen te 
houden, maar om de haalbaarheid te vergroten. Het is dus geen veto, maar een kans om al vroeg met ze 
mee te denken. 

 In januari hebben we tbv de doorrekening van Stedin hun alternatieven nodig, dus daar koerst men als het 
goed is nu ook op. Hun achterban is echter divers dus ook niet unaniem. Ze krijgen de uitgangspunten van 
Stedin (waar zit welke capaciteit etc.) 

 Eerste helft januari dan dus ambtelijk overleg over hun plannen. Het voorstel is om in de 2e helft januari 
 hun ideeën van onderop met ons te delen in een presentatie. Ik stel voor om dat fysiek 

te doen. Dat kan in het gemeentehuis van Eemnes ook coronaproof. Dat geeft een betere 
discussie/uitwisseling. 

  
Tot slot: men had een gevoel van onvrede over de mogelijkheid die hen tot nu toe was geboden om op bestuurlijk 
niveau mee te denken. We willen voorkomen dat we straks tegenover elkaar komen te staan. Vandaar dat we 
proberen om te zwaluwstaarten en hun goede ideeën te omarmen. Uiteraard kunnen we altijd op inhoud van 
mening verschillen.  
  
Mijn verzoek is dan ook om in de drukke agenda’s tijd vrij te maken als  zich meld om zo in een goed overleg 
met ze hun plannen nog beter te maken.  
  
Alvast dank!  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 14:47
Aan:
CC: Rob Jorg; 'Hilde de Groot'; Els Otterman
Onderwerp: Re: Terugkoppeling gesprekken Paul Heijmerink en Lot van H.
Bijlagen: 2020-12-11 taakstelling per gemeente van de 1,8 Twh (2).xlsx

En hier met bijlage. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van: Essen, Huib van 
Verzonden: Friday, December 11, 2020 2:46:00 PM 
Aan  

 
CC: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; 'Hilde de Groot' <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl> 
Onderwerp: Terugkoppeling gesprekken Paul Heijmerink en Lot van H.  
  
Beste  
 
Vanmiddag heb ik zoals afgesproken zowel Paul Heijmerink als Lot gesproken. 
 
Lot beseft goed dat ze als stad maximaal moet inzetten op benutting van alle denkbare locaties. Daar wil ze op 
inzetten. Ook zegt ze te begrijpen dat veel wethouders een argument nodig hebben om een lokale opgave aan hun 
raad te verkopen en een verdeelsleutel, hoe lelijk ook, kan daar behulpzaam bij zijn. Ze geeft wel aan dat juist ook 
bij zo’n benadering de regionale samenhang bij de inpassing dan wel goed geborgd moet worden. 
 
Ook Paul zit op het spoor van verdeelsleutels en had zelf al wat zitten rekenen met de cijfers uit de studie 
Energietransitie Regio Utrecht uit 2018. Hij stuurde me zijn sheet en ik heb daar zelf ook nog wat mee zitten spelen; 
zie bijlage. Dat laat zien waar je met verschillende aannames op uit komt (eigen elektriciteitsverbruik opwekken, 
eigen energiegebruik opwekken of 1,8 TWh verdelen naar rato van verbruik, opwekpotentie of combinatie van die 
twee). 
 
Paul gaf verder aan dat aanspreken op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor regionale opgave goed startpunt is 
en basis moet zijn voor het gesprek. Verder gaf hij aan dat bij een vervolgvragen waarin regionaal extra zoeklocaties 
worden geïdentificeerd er vervolgens het gesprek daarover met de betrokken gemeenten gevoerd moeten worden, 
waarbij dan evt wederkerigheid betrokken kan worden. Het nadeel daarvan vind ik zelf dat duikgedrag daarmee 
beloond wordt en gemeenten die zelf met fatsoenlijk bod komen niet. Je zou het in die zin beter om kunnen 
draaien. Gespekken over wederkerigheid zijn alleen aan de orde voor hetgeen gemeenten zelf op tafel leggen. 
 
Vriendelijke groet, 
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H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 1 januari 2021 17:52
Aan: Rob Jorg; Els Otterman; Hilde de Groot
CC:
Onderwerp: Re: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16

Beste Rob e.a., 
 
Ik heb dit gesprek ook in mijn agenda staan. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: vrijdag, januari 1, 2021 4:57 PM 
Aan: Els Otterman; Hilde de Groot; Essen, Huib van 
CC:  
Onderwerp: FW: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16 
  
Hallo allemaal, 
  
Allereerst de beste wensen voor 20021. 
  
Vandaag ontving ik bijgaande info als voorbereiding voor het bestuurlijke gesprek met het PBL van 6 
jan (13.00-14.30 u). 
Het is me even niet duidelijk of er meerdere bestuurders deelnemen. Ik dacht Els, maar die zie ik niet 
in mijn agenda bij de genodigden staan.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: vrijdag 1 januari 2021 16:48 
Aan: Rob Jorg;  
CC: '  
Onderwerp: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16 
  
Geachte heer Jorg,  
  



2

Graag nodigen we u uit voor het adviesgesprek voor de RES regio U16, dat reeds gepland staat op 6 januari 2021 van 
13.00 uur tot 14.30 uur. 
In de bijlage treft u alvast de regio-specifieke cijfers van PBL aan en een bestuurlijke bijlage met de toelichting op 
deze cijfers. 
  
Zoals eerder aangegeven bespreken we met elkaar het landelijke en regionale beeld ten aanzien van de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het gesprek is gericht op de situatie in de betreffende regio, maar ook op 
de RES’en in samenhang tot elkaar. Het gesprek vindt plaats met u, als bestuurlijke trekker van de regio en met de 
RES-coördinator. Daarnaast begeleidt van NP RES het gesprek en  de accounthouder 
van uw regio, is ter ondersteuning aanwezig. Daarnaast is Jop Fackeldey als portefeuillehouder namens de koepels 
aanwezig en Sandor Gaastra namens het Rijk als partner in de regio.  
  
Het gesprek vindt plaats via MS Teams. De link heeft u in de Outlook uitnodiging ontvangen. 
  
Concept-agenda: 

1. Opening, kennismaking 
2. In gesprek over de RES in de regio; de bestuurlijke opgave en dilemma’s richting een haalbare en 

uitvoerbare RES 1.0  in de regio en in gezamenlijkheid met de andere regio’s. 
3. Nadere afspraken 
4. Afronding 

  
Mocht u nog vragen hebben over dit gesprek, dan horen wij dat graag. 
  
  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

M:   

@: i.schoots@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: woensdag 16 december 2020 16:42
Aan:  

 

Onderwerp: Statenbrief voortgang RES’en 1.0 - graag reactie voor 17 december 2020 12.00 uur
Bijlagen: Statenbrief_voortgang RES 1.0 en Route 35_20210105 (verzenden regio's).docx

Beste collega’s, 
 
Ik ben voornemens bijgevoegde brief over de voortgang van de RES’en 1.0 aan Provinciale Staten, op 5 januari 2021 
ter besluitvorming aan GS voor te leggen. 
 
Ik vind het belangrijk dat jullie van de inhoud van deze brief op de hoogte zijn. Mocht dit aanleiding geven tot 
opmerkingen van jullie kant, dan verneem ik graag uiterlijk donderdagmiddag 17 december 2020 12.00 uur jullie 
reactie. Eventuele reacties graag cc aan  De brief wordt op vrijdag 18 december 
2020 in procedure gebracht. 
 
In afwachting van jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  
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Hierbij het toegezegde conceptverslag van de bestuursdag. Vanwege het unieke karakter “hoe iedere bestuurder er in 
zit” is er bewust gekozen om eenmalig de belangrijkste uitspraken en discussiepunten vast te leggen. Voor ieder is het 
relevant om dit scherp te hebben. Daar was tot op heden nog te veel onduidelijkheid over. Het biedt ook een 
perspectief op concrete acties om uit te voeren. 
Kunnen jullie het bekijken en ons een reactie geven? We streven er naar om dit verslag morgen gelijk met de eerder 
ontvangen memo naar alle bestuurders te sturen. 
  
Hartelijke groet, 

 
  

 
   

 
  

 

 
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Catsburg, Wouter <w.catsburg@zeist.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 10:44
Aan: Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Energietransitie / RES

Hallo Huib, 
 
Allereerst nog dank voor het organiseren van de bijeenkomst dinsdag over PAW, nuttig en goed om zo ervaringen en 
kennis uit te wisselen.  
 
Er zijn twee zaken die ik onder je aandacht wil brengen en waar we als Zeist een beetje op stuk lopen. Ik doe het per 
mail want telefonisch is het schetsen van de context wellicht wat te uitgebreid.  
 

1. RES zoekgebied Kamp van Zeist 
Informeel al wel eens eerder bij je genoemd. In Zeist hebben we weinig ruimte voor grootschalige opwek van 
duurzame energie. We willen echter wel onze uiterste best doen om zo veel als mogelijk bij te dragen in de 
regio, wetende dat wij grotendeels ook afhankelijk zijn van de regio. Voor één zoekgebied zijn we inmiddels 
zelf gestart met een gebiedsvisie om zo, in overleg met de eigenaren in dat gebied, projectontwikkelaars 
voorlopig buiten spel te zetten. 
Een tweede zoekgebied is minder logisch maar biedt wel kansen, ook gezien jou oproep om zoekgebieden te 
zoeken voor na 2030 eventueel in NNN. En dat is Kamp van Zeist. Je weet dat hier afspraken liggen in het 
kader van Hart voor de Heuvelrug en dat deze locatie.terug gegeven wordt aan de natuur. Maar het is nu 
versteend en in de transitie naar groen is het eventueel plaatsen van windmolens (langs de infra van de A28) 
vanuit ons oogpunt prima te verdedigen. Maar….. zowel vanuit de projectorganisatie van Utrechts Landschap 
als vanuit de Provincie wordt aangegeven dat het een no-go is.  
Kan, gezien de enorme opgave die we in de provincie hebben, niet echt duiden waarom niet en onze indruk 
is dat er niet echt over nagedacht is en het als obstakel in het lopende proces wordt gezien. Als dit het 
standpunt blijft van de provincie zullen we Kamp van Zeist niet als zoekgebied opgeven in de RES (want 
jammer van de inspanning). 
Vraag: is de provincie bereid om locatie Kamp van Zeist serieus te overwegen als mogelijke locatie 
voor opwek duurzame energie en dit mee te nemen in de onderhandelingen met het Utrechts 
Landschap? Eventueel organiseren wij een bestuurlijk overleg met de provincie en het UL hierover. 
Ambtelijk vanuit Zeist aangesloten:  
 

2. Voortgang aardgasvrij 
Zoals in gesprek PAW al genoemd is hoogte van lening% voor inwoners een issue die hen tegenhoudt om te 
investeren. Ik heb in Zeist een VVE (Prinses Marijkelaan, flats van rond de € 250k) die helemaal klaar staat 
om van het gas af te gaan. Alle 65 bewoners gaan mee, willen investeren en als financiering rond is kan rond 
de zomer 2021 gestart worden! Totale investering 4,5 mio, subsidie RVO 0,85 mio, te financieren 3.6 mio. 
Het warmtefonds wil wel financieren maar vraagt een forse risico opslag vanwege het feit dat het een VVE is 
(met overigens een onberispelijk trackrecord). Rente is 2,9% en dat is veel te hoog want lasten stijgen dan 
met € 85,- p/mnd en dat is voor de doelgroep van deze appartementen veel te hoog. BNG wil financieren 
tegen (indicatief) 0,5% (!!) mits er een garantstelling is. Als gemeente kunnen we een dergelijke grote 
garantstelling niet (alleen) aangaan. 
VRAAG: Kan de provincie hier een rol spelen door bv ook deels garant te staan of zijn er andere 
mogelijkheden? 
Ambtelijk vanuit Zeist aangesloten:  

 
Ik hoop dat de provincie ons verder kan hepen in de opgaven!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Catsburg I Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en ICT I Gemeente Zeist 
Telefoonnummer  I w.catsburg@zeist.nl I bezoekadres: Het Rond 1, 3701 HS Zeist 
 
Volg het nieuws van de gemeente Zeist op 
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www.twitter.com/gemeentezeist en op 
www.facebook.com/gemeentezeist  
 



Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 17 januari 2021 22:27
Aan: 'Hilde.de.groot@houten.nl'; Els Otterman; Essen, Huib van; 
Onderwerp: FW: PBL monitor concept-RES
Bijlagen: 201215_PBL-Monitor concept-RES_CONCEPT.pdf

Hallo allen, 
 
Ter info bijgaande – nog niet openbare – PBL Monitor. We hebben de gelegenheid om daar nog 
feedback op te geven. Mochten we dat nog noodzakelijk vinden dan moeten we daar donderdag over 
spreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 11:00 
Aan:  
Onderwerp: PBL monitor concept-RES  
 
Beste RES-bestuurder, beste RES-coördinator,  
 
Hierbij ontvangt u - let op: nu nog niet openbaar - namens PBL de monitor van de concept RES. Op dit moment legt 
PBL de laatste hand aan de teksten, de definitieve versie verschijnt op 1 februari 2021.  
 
PBL stelt feedback op prijs. Deze kunt u naar  van NP RES sturen . PBL zal zelf 
overwegen of en hoe de feedback kan worden meegenomen in deze of in de volgende monitor. De definitieve versie 
van deze monitor is op 1 februari gereed en openbaar. Voorafgaand aan de CoP op 21 januari én voorafgaand aan 
de bijeenkomst “Leren van het netwerk” op 27 januari, zal PBL de monitor alvast presenteren. Aanmelden voor een 
van deze bijeenkomsten kan nog via info@npres.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

 

 

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: maandag 25 januari 2021 22:06
Aan:
CC: Rob Jorg; Els Otterman; 'Hilde de Groot';  

Onderwerp: Info uit BO energielandschap Rijnenburg

Beste  en  (en andere BTers), 
 
Afgelopen vrijdag was ik bij het overleg over energielandschap Rijnenburg met gemeenten Utrecht maar ook 
Woerden en Montfoort. Naast de svz mbt het Utrechtse deel lagen hier ook kaarten voor met scenario’s om het 
door te trekken naar gemeente Woerden en Montfoort (tot ergens ten oosten van Linschoten).  

 

 
 

 
Wellicht geen nieuwe info voor jullie maar het leek mij slim om dit toch even te delen. 
 
Ook kwam de behoefte naar boven om binnen de RES een keer stil te staan bij het borgen van lokaal eigendom: hoe 
doe je dat. Niet nieuw natuurlijk, maar goed om een keer te agenderen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 
T (030) 258 3666 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Sander van 't Foort <sfoort@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 18:19
Aan: Dorrestijn, Didi; Harke Dijksterhuis; Haan, Peter de; Marco Verloop; Jolanda de Heer; 

Henny van Dijk-van Ommering; geert.ritsema@ede.nl; Meer van der, Jan; Essen, 
Huib van; 

 

Onderwerp: Introductie 

Dag allen, 
 
Ik had jullie al eerder geïnformeerd over de opvolger van is al voortvarend aan de 
slag gegaan om zich te verdiepen in de materie en ons proces. Hij heeft ook al wat gesprekken gevoerd. Zijn streven 
is om voor 20 januari, wanneer we onze volgende stuurgroepvergadering hebben, zo veel mogelijk mensen te 
spreken.  
 

: Via deze weg van harte welkom en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen een mooi resultaat gaan 
boeken! 
 
Groet, 
 
Sander 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:21
Aan:  Els Otterman; Essen, Huib van; Rob Jorg
Onderwerp: RE: conceptagenda BTO 21/1

Dag , 
De communicatie en het kwalitatieve verhaal zou langs mij gaan. Ik heb er verder nog niks over gehoord.  
Word ik hier nog in mee genomen? 
Ik zie maandag een afspraak over windcorridors, dat gaat neem ik aan dan over iets anders.  
Ik wil graag eens een afspraak over mijn rol in de communicatie en participatie, ik hoop dat dat ingepland kan worden. 
 

Met vriendelijke groet,  

Hilde de Groot  

Wethouder  

Postbus 30, 3990 DA 
Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  

t (000) 00 00 000  

i www.houten.nl  

Vind 
ons 
op   

 m         
m    

 

 m         
m    

 

 m         
m    

m

 

 m         
m    

   

 m         
m    

m  H

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 12:14 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: conceptagenda BTO 21/1 
 
Beste bestuurders, 
  
OP 21 januari is op verzoek van Rob de tijd gewijzigd: we beginnen om 8.45 uur en eindigen om 10.00 uur. 
Een iets kortere bijeenkomst! 
  
Volgende agendapunten van mijn kant: 

1. Feedback Els &  op de clustergesprekken project Wind (1e ronde) 
2. Aanvliegroute bestuursdag 29 januari en KNRtafel 3 februari (twee conceptagenda voorstellen (zie bijlage: 

agendapunt 2) 
3. Inzet en voorbereiding bestuurlijke gesprek REP-RES-bestuurders aan KNRtafel (zie bijlage: agendapunt 4 

memo update) 
4. Overige actuele zaken : 

a. voortgang kwalitatieve verhaal en communicatiestrategie (nazending volgt maandag ivm verwerken 
opmerkingen ABG) 

b. terugkoppeling NPRESBeraad door Rob 
c. ……  
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Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 09:58
Aan: Essen, Huib van
CC:  Rob Jorg; Hilde de Groot
Onderwerp: Re: Info uit BO energielandschap Rijnenburg

Bas belde mij gisteren ook met een soort van vertrouwelijke aankondiging dat ze hiermee gingen komen. Vandaag 
hebben ze daar nog overleg over, dan delen ze het met ons. En hij vroeg mij of 1,8 loslaten ook een optie was.  

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 25 jan. 2021 om 22:07 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Beste  (en andere BTers),  
 
Afgelopen vrijdag was ik bij het overleg over energielandschap Rijnenburg met gemeenten Utrecht 
maar ook Woerden en Montfoort. Naast de svz mbt het Utrechtse deel lagen hier ook kaarten voor 
met scenario’s om het door te trekken naar gemeente Woerden en Montfoort (tot ergens ten 
oosten van Linschoten). Er zijn wel wat ruimtelijke beperkingen om rekening mee te houden maar er 
lijkt plek tot ca. 6 a 7 grote bmolens bovenop die van Rijnenburg. Woerden en Montfoort zetten in 
op 4, maar als er ruimte is voor 6 is het vreemd om daar niet voor te gaan lijkt mij.  
Ook liet Tymon zich ontvallen dat Lopik nu gaat voor vervanging van de 2 molens bij Lopik door 3 
nieuwe.  
 
Wellicht geen nieuwe info voor jullie maar het leek mij slim om dit toch even te delen.  
 
Ook kwam de behoefte naar boven om binnen de RES een keer stil te staan bij het borgen van lokaal 
eigendom: hoe doe je dat. Niet nieuw natuurlijk, maar goed om een keer te agenderen.  
 
Vriendelijke groet,  
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H.P. (Huib) van Essen  
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  
 
Provincie Utrecht  
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht  

  
www.provincie-utrecht.nl  
twitter.com/ProvUtrecht  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan.  
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist 
is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 
nemen”.  

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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- De uitgangspunten zijn dat iedere gemeente een bijdrage levert aan de 1,8TWh en dat we 
kijken naar aspecten als ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en of dit technisch haalbaar en 
betaalbaar is.  

Het verhaal  
- Alle gemeenten, de provincie, de waterschappen en het netwerkbedrijf Stedin zijn samen aan 

de slag gegaan  
- Er zijn studies gedaan, vele bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden geweest  
- We moeten nu aangeven waar de zoekgebieden zijn voor de windmolens en de grotere 

zonnevelden  
- Sommige gemeente, waar weinig ruimt is, hebben aangegeven alle mogelijke locaties te 

onderzoeken  
- Andere gemeenten, met meer ruimte, hebben meer keuze mogelijkheden  
- Dat is mede de reden waarom in het klimaatakkoord is afgesproken om per regio de plannen op 

te stellen  
- Dat doen we immers ook bij andere grootte ruimtelijke opgaven zoals wonen, werken, 

mobiliteit en natuurontwikkeling  
- We zijn één verbonden regio waar onze inwoners en ondernemers hun leven leiden, hun 

boterham verdienen, winkelen, naar het ziekenhuis gaan of hun opleiding genieten  
- We zijn in de U16 regio op uiteenlopende vlakken verbonden, complementair en afhankelijk van 

elkaar. We helpen en versterken elkaar  
- Dat is voor het opwekken van duurzame energie niet anders.  

  
  
Uiteraard kan de lijn beter. Ik hoop dat dit helpt.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 14:14 
Aan: 'huib.van.essen@provincie-utrecht.nl'; 'hilde.de.groot@houten.nl'; Rob Jorg; 'els.otterman@hdsr.nl'; 
'jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl'; 'weger.t@woerden.nl'; 'l.van.hooijdonk@utrecht.nl' 
CC:  
Onderwerp: Kwalitatief verhaal RES U16  
  
Beste allen,  
  
Tijdens de bestuurdersdag van 18 december werd gevraagd om een verhaal te ontwikkelen dat de regionale opgave 
rond de RES kwalitatief onderbouwt. Hierin komt onder andere de urgentie van het vraagstuk, de regionale opgave 
en de regionale samenwerking aan bod. Het kwalitatief verhaal geeft een communicatieve basis die na vaststelling 
wordt toegepast in verschillende communicatieuitingen en als basis voor een woordvoeringslijn over de RES 1.0. In 
het ABG zijn de bouwstenen besproken. Vervolgens is in de Kopgroep de uitwerking van de bouwstenen besproken.  
Vanochtend in het Bestuurlijk Trekkers Overleg kwam de opzet van het kwalitatief verhaal aan bod. Tijdens de 
behandeling zijn een aantal bouwstenen voor het verhaal aangescherpt. Op 29 januari staat het kwalitatief verhaal 
op de agenda tijdens de Bestuurdersdag. Om het goede gesprek te kunnen voeren, is afgesproken met het BTO dat 
de huidige uitgewerkte versie met u wordt gedeeld. We brengen graag in kaart hoe u aankijkt tegen de opbouw van 
het verhaal, welke elementen eventueel missen of verder moeten worden aangevuld. Voorafgaand aan de 
bespreking op 29 januari wordt een half uur gepland om uw reactie op de opzet van het verhaal te bespreken.  
Mocht u voorafgaand aan deze afspraak vragen hebben over het kwalitatieve verhaal of deze mail, dan kunt u 
contact opnemen met mij ( .  
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Met vriendelijke groet,  
  

 
  

  
  

  
  

  

 
Voor het Buitenlandgevoel hoef je niet ver te reizen…  
  
  
-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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- De uitgangspunten zijn dat iedere gemeente een bijdrage levert aan de 1,8TWh en dat we 
kijken naar aspecten als ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en of dit technisch haalbaar en 
betaalbaar is.  

Het verhaal  
- Alle gemeenten, de provincie, de waterschappen en het netwerkbedrijf Stedin zijn samen aan 

de slag gegaan  
- Er zijn studies gedaan, vele bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden geweest  
- We moeten nu aangeven waar de zoekgebieden zijn voor de windmolens en de grotere 

zonnevelden  
- Sommige gemeente, waar weinig ruimt is, hebben aangegeven alle mogelijke locaties te 

onderzoeken  
- Andere gemeenten, met meer ruimte, hebben meer keuze mogelijkheden  
- Dat is mede de reden waarom in het klimaatakkoord is afgesproken om per regio de plannen op 

te stellen  
- Dat doen we immers ook bij andere grootte ruimtelijke opgaven zoals wonen, werken, 

mobiliteit en natuurontwikkeling  
- We zijn één verbonden regio waar onze inwoners en ondernemers hun leven leiden, hun 

boterham verdienen, winkelen, naar het ziekenhuis gaan of hun opleiding genieten  
- We zijn in de U16 regio op uiteenlopende vlakken verbonden, complementair en afhankelijk van 

elkaar. We helpen en versterken elkaar  
- Dat is voor het opwekken van duurzame energie niet anders.  

  
  
Uiteraard kan de lijn beter. Ik hoop dat dit helpt.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   

 22 januari 2021 14:14 
Aan: 'huib.van.essen@provincie-utrecht.nl'; 'hilde.de.groot@houten.nl'; Rob Jorg; 'els.otterman@hdsr.nl'; 
'jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl'; 'weger.t@woerden.nl'; 'l.van.hooijdonk@utrecht.nl' 
CC:  
Onderwerp: Kwalitatief verhaal RES U16  
  
Beste allen,  
  
Tijdens de bestuurdersdag van 18 december werd gevraagd om een verhaal te ontwikkelen dat de regionale opgave 
rond de RES kwalitatief onderbouwt. Hierin komt onder andere de urgentie van het vraagstuk, de regionale opgave 
en de regionale samenwerking aan bod. Het kwalitatief verhaal geeft een communicatieve basis die na vaststelling 
wordt toegepast in verschillende communicatieuitingen en als basis voor een woordvoeringslijn over de RES 1.0. In 
het ABG zijn de bouwstenen besproken. Vervolgens is in de Kopgroep de uitwerking van de bouwstenen besproken.  
Vanochtend in het Bestuurlijk Trekkers Overleg kwam de opzet van het kwalitatief verhaal aan bod. Tijdens de 
behandeling zijn een aantal bouwstenen voor het verhaal aangescherpt. Op 29 januari staat het kwalitatief verhaal 
op de agenda tijdens de Bestuurdersdag. Om het goede gesprek te kunnen voeren, is afgesproken met het BTO dat 
de huidige uitgewerkte versie met u wordt gedeeld. We brengen graag in kaart hoe u aankijkt tegen de opbouw van 
het verhaal, welke elementen eventueel missen of verder moeten worden aangevuld. Voorafgaand aan de 
bespreking op 29 januari wordt een half uur gepland om uw reactie op de opzet van het verhaal te bespreken.  
Mocht u voorafgaand aan deze afspraak vragen hebben over het kwalitatieve verhaal of deze mail, dan kunt u 
contact opnemen met mij   
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 16:39
Aan: 'Els Otterman'  Essen, Huib van; 'hilde.de.groot@houten.nl'; 

Jeroen.willem.klomps; 'weger.t@woerden.nl'; 'l.van.hooijdonk@utrecht.nl'
CC:
Onderwerp: RE: Kwalitatief verhaal RES U16

Allen, 
 
Ik had nog een toevoeging op mijn eigen verhaallijn, zie hieronder in rood 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Els Otterman [mailto:els.otterman@hdsr.nl]  
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 16:28 
Aan: Rob Jorg;  'huib.van.essen@provincie-utrecht.nl'; 'hilde.de.groot@houten.nl'; 
'jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl'; 'weger.t@woerden.nl'; 'l.van.hooijdonk@utrecht.nl' 
CC:  
Onderwerp: RE: Kwalitatief verhaal RES U16 
 
Beste mensen, 
  
Ik kan de lijn van Rob onderschrijven. 
  
Voor wat betreft een inhoudelijk reactie op verhaal van  zelf, ook al komt dat niet direct op tafel: er staat ene 
paar keer ‘ moeten’ in. De regio moet… etc. Ik zou dat woord vermijden en het stelliger maken of vervangen door 
‘gaat’ oid.  
Ik zou het ook vermijden om te zeggen dat 1,8 ambitieus is. Niet iedereen heeft daar positieve associaties bij. Ik zou 
meer iets zeggen in de trant van “De regio neemt de verantwoordelijk” oid. 
  
  

Met vriendelijke groet, 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 
  
Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 17:14 
Aan: 'huib.van.essen@provincie-utrecht.nl' 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 'hilde.de.groot@houten.nl' <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; 'jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl' <jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; 
'weger.t@woerden.nl' <weger.t@woerden.nl>; 'l.van.hooijdonk@utrecht.nl' <l.van.hooijdonk@utrecht.nl> 
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CC:  
Onderwerp: RE: Kwalitatief verhaal RES U16 
  
Beste   
  
Zoals ik vanmorgen zei stel ik voor dat we in deze fase en op de bestuurstafel van 29/1 en 3/2 ons 
beperken tot de lijn van het verhaal. We moeten voorkomen dat 20 bestuurders zich over de exacte 
formulering gaan uitlaten.  
  
Doel van het verhaal is dat dit gebruikt kan worden in alle parlementen, onze inwoners, ondernemers 
etc. draagvlak voor het RES 1.0 U16 te krijgen  
  
Ik denk dan aan het volgende:  
Inleiding  

-      De klimaatwet geeft doelen (het wat), het Klimaatakkoord bepaald hoe we dat doen.  
-      Uiteraard gaan we de energie vraag zoveel mogelijk beperken door isolatie en besparing  
-      Dat alles is helaas niet genoeg, we hebben ook windmolens en grootschalige zonnevelden  
-      We hebben als Regio U16 een concept bod gedaan van 1,8TWh duurzame opwek gerealiseerd in 

2030  
-      Dit bod is door bijna alle parlementen goedgekeurd.  
-      De uitgangspunten zijn dat iedere gemeente een bijdrage levert aan de 1,8TWh en dat we 

kijken naar aspecten als ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en of dit technisch haalbaar en 
betaalbaar is.  

Het verhaal  
-      Alle gemeenten, de provincie, de waterschappen en het netwerkbedrijf Stedin zijn samen aan de 

slag gegaan  
-      Er zijn studies gedaan, vele bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden geweest  
-      We moeten nu aangeven waar de zoekgebieden zijn voor de windmolens en de grotere 

zonnevelden  
-   Uitgangspunt is dat financiële voordelen van duurzame energie lokaal benut worden   
-      Sommige gemeente, waar weinig ruimt is, hebben aangegeven alle mogelijke locaties te 

onderzoeken  
-      Andere gemeenten, met meer ruimte, hebben meer keuze mogelijkheden 
-   De ene gemeente heeft meer warmte bronnen beschikbaar dan de ander 
-      Dat alles is mede de reden waarom in het klimaatakkoord is afgesproken om per regio de 

plannen op te stellen  
-      Dat doen we immers ook bij andere grootte ruimtelijke opgaven zoals wonen, werken, mobiliteit 

en natuurontwikkeling  
-      We zijn één verbonden regio waar onze inwoners en ondernemers hun leven leiden, hun 

boterham verdienen, winkelen, naar het ziekenhuis gaan of hun opleiding genieten  
-      We zijn in de U16 regio op uiteenlopende vlakken verbonden, complementair en afhankelijk van 

elkaar. We helpen en versterken elkaar  
-      Dat is voor het opwekken van duurzame energie niet anders.  

  
  
Uiteraard kan de lijn beter. Ik hoop dat dit helpt.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   

 22 januari 2021 14:14 
Aan: 'huib.van.essen@provincie-utrecht.nl'; 'hilde.de.groot@houten.nl'; Rob Jorg; 'els.otterman@hdsr.nl'; 
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Van: Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 10:16
Aan: Essen, Huib van; 

Onderwerp: RE: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix

Beste Huib, 
 
Onze raad heeft nog niet expliciet gesproken over kernenergie. Gebaseerd op de besluitvorming rondom de 
concept-RES, kan ik je de volgende antwoorden geven: 
 
1. Ja. Na 2030 zien wij alternatieve energiebronnen en -dragers (anders dan energie opgewekt door wind of zon) 

als onderdeel van een duurzame energiemix. Onze raad heeft naar aanleiding van de conceptRES besloten het 
rijk op te roepen om het onderzoek naar de potentie van alternatieve energiebronnen en energiedragers te 
versnellen en aan te geven wat de daarbij te maken keuzes voor de regio zijn. Kernenergie wordt gezien als één 
van de alternatieven die naast zonne- en windenergie een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame 
energiemix. Maar ook geothermie, waterstof en waterkracht. 

2. Nee. Deze optie lijkt door onze dicht bebouwde gemeente niet realistisch. 
3. Niet van toepassing. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marco Verloop 
Wethouder gemeente Veenendaal 
 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:32 
Aan: Astrid Janssen <wethouderjanssen@amersfoort.nl>; Bas Lont <lont.b@oudewater.nl>; Christa Hendriksen 
<c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>; Dolf Smolenaers <d.smolenaers@debilt.nl>; Erik van Beurden 
<E.vanBeurden@leusden.nl>; Gerrit Spelt <Gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans Marchal <hmarchal@wijkbijduurstede.nl>; 
Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Jeroen.willem.klomps <Jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; 
Jolanda de Heer <jolanda.de.heer@rhenen.nl>; Kiki Hagen <k.hagen@derondevenen.nl>; Lot van Hooijdonk 
<l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Marieke Schouten 
<m.schouten@nieuwegein.nl>; Mark Roell <m.roell@baarn.nl>; n.kundic@soest.nl; p.heijmerink@bunnik.nl; Pieter 
de Kruif <p.dekruif@woudenberg.nl>; pj.bekker@ijsselstein.nl; R.Jorg@heuvelrug.nl; Sander van 't Foort 
<s.foort@renswoude.nl>; Tymon de Weger <weger.t@woerden.nl>; Wilma de Boer <w.deboer@eemnes.nl>; Wim 
de Jong <w.dejong@bunschoten.nl>; Wouter Catsburg <w.catsburg@zeist.nl>; Yolan Koster 
<y.koster@montfoort.nl> 
CC:  
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix 
 
Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
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Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
 
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar de  

 Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
 
 
 
 
 
 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 14:27
Aan: Astrid Janssen; Bas Lont ; Christa Hendriksen ; Dolf Smolenaers; Erik van Beurden; 

Gerrit Spelt; Hans Marchal ; Hilde de Groot; Jeroen Willem Klomps; Jolanda de Heer; 
Kiki Hagen; Lot van Hooijdonk; Marco Verloop ; Marieke Schouten ; Mark Roell ; 
n.kundic@soest.nl; p.heijmerink@bunnik.nl; Pieter de Kruif; pj.bekker@ijsselstein.nl; 
R.Jorg@heuvelrug.nl; Sander van 't Foort; Tymon de Weger; Wilma de Boer; Wim de 
Jong ; Wouter Catsburg ; Yolan Koster

CC:
Onderwerp: RE: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix 

Geachte wethouders,  
 
In vervolg op mijn onderstaand verzoek van 11 december jl., laat ik jullie hierbij weten dat een aantal 
gemeenten heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beantwoording. Daarom hebben wij 
besloten de reactietermijn te verlengen tot 1 maart a.s.  
 
Hopelijk geeft dit jullie voldoende ruimte voor de beantwoording.  
 
Met vriendelijke groet,  
Huib van Essen 
 
 
Van: Essen, Huib van  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:32 
Aan: Astrid Janssen <wethouderjanssen@amersfoort.nl>; Bas Lont <lont.b@oudewater.nl>; Christa Hendriksen 
<c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>; Dolf Smolenaers <d.smolenaers@debilt.nl>; Erik van Beurden 
<E.vanBeurden@leusden.nl>; Gerrit Spelt <gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans Marchal <hmarchal@wijkbijduurstede.nl>; 
Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Jeroen Willem Klomps <jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; 
Jolanda de Heer <jolanda.de.heer@rhenen.nl>; Kiki Hagen <k.hagen@derondevenen.nl>; Lot van Hooijdonk 
<l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Marieke Schouten 
<m.schouten@nieuwegein.nl>; Mark Roell <m.roell@baarn.nl>; n.kundic@soest.nl; p.heijmerink@bunnik.nl; Pieter 
de Kruif <p.dekruif@woudenberg.nl>; pj.bekker@ijsselstein.nl; R.Jorg@heuvelrug.nl; Sander van 't Foort 
<s.foort@renswoude.nl>; Tymon de Weger <weger.t@woerden.nl>; Wilma de Boer <w.deboer@eemnes.nl>; Wim 
de Jong <w.dejong@bunschoten.nl>; Wouter Catsburg <w.catsburg@zeist.nl>; Yolan Koster 
<y.koster@montfoort.nl> 
CC:  
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix  
 
Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
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Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
 
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar  

 Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Jolanda de Heer <Jolanda.de.Heer@rhenen.nl>
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 12:05
Aan: Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Re: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix

Beste Huib, 
Aanstaande dinsdag 2 februari bespreekt ons college de beantwoording van je vragen. Daarna zullen we deze direct 
opsturen.  
Hartelijke groet, 
Jolanda de Heer 
Wethouder Rhenen 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: Friday, December 11, 2020 4:31:43 PM 
Aan: Astrid Janssen <wethouderjanssen@amersfoort.nl>; Bas Lont <lont.b@oudewater.nl>; Christa Hendriksen 
<c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>; Dolf Smolenaers <d.smolenaers@debilt.nl>; Erik van Beurden 
<E.vanBeurden@leusden.nl>; Gerrit Spelt <Gerrit.spelt@lopik.nl>; Hans Marchal <hmarchal@wijkbijduurstede.nl>; 
Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Jeroen.willem.klomps <Jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl>; 
Jolanda de Heer <Jolanda.de.Heer@rhenen.nl>; Kiki Hagen <k.hagen@derondevenen.nl>; Lot van Hooijdonk 
<l.van.hooijdonk@utrecht.nl>; Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Marieke Schouten 
<m.schouten@nieuwegein.nl>; Mark Roell <m.roell@baarn.nl>; n.kundic@soest.nl <n.kundic@soest.nl>; 
p.heijmerink@bunnik.nl <p.heijmerink@bunnik.nl>; Pieter de Kruif <p.dekruif@woudenberg.nl>; 
pj.bekker@ijsselstein.nl <pj.bekker@ijsselstein.nl>; R.Jorg@heuvelrug.nl <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Sander van 't Foort 
<s.foort@renswoude.nl>; Tymon de Weger <weger.t@woerden.nl>; Wilma de Boer <w.deboer@eemnes.nl>; Wim 
de Jong <w.dejong@bunschoten.nl>; Wouter Catsburg <w.catsburg@zeist.nl>; Yolan Koster 
<y.koster@montfoort.nl> 
CC:  
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix  
  
Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
  
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
  
Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
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1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
  
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar  

Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
  
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
  
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
  
  
  
  
  
  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  

 
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente of bij de Disclaimer 

 m         m    
   m
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zaterdag 23 januari 2021 21:24
Aan:  hilde.de.groot@houten.nl; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Planning Schrijven aan RES 1.0

Hallo  e.a., 
 
We zijn in ons BTO niet meer toegekomen aan het bespreken van dit voorstel. 
Daarom mijn reactie per mail: 
 
- Vooraf: 
Fijn dat dit onderwerp er nu al ligt! 
-Inhoud:  
- Vergeten we het onderdeel 'Arbeidsmarkt' niet? 
- Nemen we ook iets op over het vervolg na vaststelling, zoals: 
- Regionale Uitvoeringsstrategie 
- Monitoring 
Of is dat onderdeel van het 'inhoudelijke' streepje 
 
- Planning 
- Ik zie dat we als BT-ers op 9 maart voor het eerst de concept RES 1.0 in zijn geheel krijgen en op 11 maart in 1,5 uur 
dit moeten bespreken/vaststellen. 
Dat lijkt mij, gebaseerd op de ervaring met onze betrokken overleggen, te ambitieus en niet realistisch. 
Ik zie twee oplossingen die ik beide voorstel toe te passen: 
1. Niet alles in één keer naar de BT-ers maar de 'makkelijkere hoofdstukken' al eerder (bijv. Voorwoord, Inleiding, 
Hoe is participatie georganiseerd, Hoe nu verder) 
2. Het overleg van 11/3 langer plannen (2 of 2,5 uur) 
 
Overig: 
- welke bijlagen komen erbij? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 16:58 
Aan: hilde.de.groot@houten.nl; Rob Jorg; Els Otterman; Huib van Essen 
CC:  
Onderwerp: Planning Schrijven aan RES 1.0 
 
Goedemiddag allen, 
 
Morgen tijdens het BTO nemen we ook graag het proces en de planning door voor het schrijven van de RES 1.0. In 
de bijlage de presentatie voor dit punt. 
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Groet, 
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: maandag 4 januari 2021 11:55
Aan: Essen, Huib van
CC: Rob Jorg; Hilde de Groot;  

Onderwerp: Re: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16

Beste mensen,  
 
Allereerst natuurlijk een een heel mooi nieuwjaar toegewenst! 
 
Ik ben idd wel bij het vorige gesprek geweest.  
Maar ik heb deze nu niet in mijn agenda staan. Ik kan wel wat schuiven denk ik, ik heb interne overleggen staan, 
maar ik vind het ook prima als jullie het samen doen en aan ons terugkoppelen. Ik lees de bestuurlijke samenvatting 
wel. Zonder tegenbericht ga ik er nu vanuit dat jullie het gesprek doen. 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 
Direct:  

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 1 jan. 2021 om 17:52 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het volgende 
geschreven: 

  
Beste Rob e.a.,  
 
Ik heb dit gesprek ook in mijn agenda staan.  
 
Vriendelijke groet,  
 
H.P. (Huib) van Essen  
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  
 
Provincie Utrecht  
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Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht  
T (   
www.provincie-utrecht.nl  
twitter.com/ProvUtrecht  

 
Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: vrijdag, januari 1, 2021 4:57 PM 
Aan: Els Otterman; Hilde de Groot; Essen, Huib van 
CC:  
Onderwerp: FW: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16  
   
Hallo allemaal, 
  
Allereerst de beste wensen voor 20021. 
  
Vandaag ontving ik bijgaande info als voorbereiding voor het bestuurlijke gesprek met 
het PBL van 6 jan (13.00-14.30 u). 
Het is me even niet duidelijk of er meerdere bestuurders deelnemen. Ik dacht Els, maar 
die zie ik niet in mijn agenda bij de genodigden staan.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 
 
<image001.png> 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 1 januari 2021 16:48 
Aan: Rob Jorg; '  
CC: '  
Onderwerp: Uitnodiging bestuurlijk adviesgesprek RES regio U16 
  
Geachte heer Jorg,  
  
Graag nodigen we u uit voor het adviesgesprek voor de RES regio U16, dat reeds gepland staat op 6 
januari 2021 van 13.00 uur tot 14.30 uur. 
In de bijlage treft u alvast de regio-specifieke cijfers van PBL aan en een bestuurlijke bijlage met de 
toelichting op deze cijfers. 
  
Zoals eerder aangegeven bespreken we met elkaar het landelijke en regionale beeld ten aanzien 
van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het gesprek is gericht op de situatie in de betreffende 
regio, maar ook op de RES’en in samenhang tot elkaar. Het gesprek vindt plaats met u, 
als bestuurlijke trekker van de regio en met de RES-coördinator. Daarnaast begeleidt  

 het gesprek en , de accounthouder van uw regio, is ter 
ondersteuning aanwezig. Daarnaast is Jop Fackeldey als portefeuillehouder namens de koepels 
aanwezig en Sandor Gaastra namens het Rijk als partner in de regio.  
  
Het gesprek vindt plaats via MS Teams. De link heeft u in de Outlook uitnodiging ontvangen. 
  
Concept-agenda: 

1. Opening, kennismaking 
2. In gesprek over de RES in de regio; de bestuurlijke opgave en dilemma’s richting een 

haalbare en uitvoerbare RES 1.0  in de regio en in gezamenlijkheid met de andere 
regio’s. 
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3. Nadere afspraken 
4. Afronding 

  
Mocht u nog vragen hebben over dit gesprek, dan horen wij dat graag. 
  
  

 
 

 
 

 

  

.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan.  
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist 
is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 
nemen”.  

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 



Achtergrond: 
 
Rond de zomer 2020 is het concept bod RES U16 goedgekeurd door 15 van de 16 gemeenteraden, 
provinciale staten en betrokken waterschappen. 
 
Onderbouwing bod 1,8 TWh: 
3.2 Bod voor duurzame elektriciteit  
Gezien de potentie van het beleid en beleid in ontwikkeling van de gemeenten (paragraaf 2.2.1), 
gezien de potentie van de contouren, gezien de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet met 
name bij clustering en inzet op windenergie, en gezien de vele initiatieven in de samenleving, is het 
concept bod van de RESU16 1,8 TWh in 2030.  
 
Dit bod ligt binnen de in de startnotitie gemaakte aanname, dat landelijke verdeling van de 35 TWh 
over de 30 RESsen zal leiden tot een opgave voor RESU16 van 1 tot 2 TWh. Het is de helft van de 
onderzoeksambitie van 3,6 TWh zoals in de startnotitie benoemd. Ter illustratie: 1,8 TWh is haalbaar 
met 15% benutting van grote dakoppervlakken plus ca. 45 grote windmolens en ca. 800 ha 
zonnevelden. 
 
3.3 Randvoorwaarden  
Om de beoogde opwek daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn ook aanpassingen nodig vanuit het 
Rijk. Het concept bod van de regio is daarom onder randvoorwaarden richting het Rijk. Variërend van 
aanvullende bevoegdheden voor lokale overheden, tot inzet van Rijkseigendom (gronden, gebouwen 
en infra) voor de realisatie van duurzame elektriciteit en de samenwerking hierop tot de 
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Mocht in het overleg en 
samenwerking met het Rijk blijken dat het niet mogelijk is om deze randvoorwaarden in te vullen, 
dan heeft dat gevolgen voor het kunnen realiseren van duurzame elektriciteit en daarmee het 
kunnen realiseren van het concept bod.  
 
3.3.1 Zon op dak  
Randvoorwaarden voor het kunnen realiseren van 0,5 TWh grootschalig zon op dak in 2030 in de 
regio:  
• Zon op dak financieel aantrekkelijker maken dan zon op grond (o.a. door de SDE regeling daar op in 
te richten).  
• Een publiekrechtelijke bevoegdheid voor gemeenten en provincie voor een verplichting voor zon 
op dak bij nieuwbouw en bij bestaande bouw.  
• Inzet van Rijksvastgoed dakoppervlak in de regio voor zon op dak met als doel: de 
Rijksvastgoeddaken in de regio vol zon in 2030. De regio gaat ook graag de samenwerking met 
Rijksvastgoed hierop aan.  
 
3.3.2 Zon en wind langs infrastructuur  
• Actieve rol IenW/RWS in realisatie zon en wind langs Rijkswegen en kanalen: realisatierol (i.p.v. 
gronduitgifte tender) verbreden tot alle energie voor mobiliteit op Rijkswegen. Zie bijlage 17 voor 
toelichting.  
• Actieve rol IenW/ProRail en NS in realisatie zon en wind langs spoor.  
 
De regio gaat graag de samenwerking aan met IenW/RWS en IenW/Prorail om tot zoekgebieden te 
komen voor duurzame elektriciteit en om tot nadere invulling daarvan te komen. In pilotprojecten of 
anderszins. Zowel voor bestaande infrastructuur als nieuw te ontwikkelen infrastructuur. 
(uit Regio U16 Ontwerp RES; pagina 26) 
 
 
 
 



Huidige situatie 
De afgelopen maanden zijn alle gemeentes alleen, dan wel in overleg in een kleinere regio, invulling 
c.q. onderbouwing gaan geven aan de afspraken die wij in het concept bod gemaakt hebben. 
 
Factoren die medebepalend zijn voor iedere gemeente zijn o.a.: 

• Technische mogelijkheden en beperkingen in overleg met onder andere Stedin; 

• Mogelijkheden en beperkingen vanuit landelijke en/of provinciale regelgeving, zoals: 

• NNN; 

• Ganzenrustgebied; 

• Stiltegebied; 

• Afstand tot woningen; 

• Etc. 

• Participatie dan wel draagvlak bij de inwoners en gemeenteraden. 
 
De optelsom van al deze factoren bepalen uiteindelijk de mogelijkheden en daarmee ook het 
definitieve bod welke gedaan kan worden aan NPRES. Doelstelling hierbij voor alle gemeentes is om 
een bod te doen die dicht bij de werkelijkheid zal komen. 
 
Tegelijkertijd speelt wel mee dat binnen de 16 gemeentes verschillende snelheden en mogelijkheden 
zijn. Deze worden zeker beïnvloed door draagvlak bij raad en inwoners. 
Door deze verschillende snelheden, participatie en draagvlak is de onderbouwing van het totaalcijfer 
een lastige. 
 
Bovendien gaan ook emoties meespelen. Gemeentes die al verder zijn in zowel participatie, 
draagvlak en mogelijkheden vinden dat anderen meer dan wel sneller moeten gaan. Dit verschil komt 
vaak omdat de voorlopers al enige jaren geleden gestart zijn met het proces van duurzame 
opwekking. Daartegenover staan de gemeentes waarbij met name de draagvlak in samenleving en 
zeker ook de gemeenteraad een zeer lastige is Dit wordt mede veroorzaakt doordat zij in een later 
stadium gestart zijn.  
 
Corona heeft ook een vertragend effect gehad op de participatie die in diverse gemeentes heeft 
plaatsgevonden. Dit heeft invloed op de draagvlak, waarbij de tijdsdruk de stemming negatief kan 
beïnvloeden. 
 
Al met al een dun koord waar wij met elkaar overheen moeten gaan en gezamenlijk moeten zorgen 
dat het koordje niet breekt. Zowel onderling binnen de U16 gemeentes als ook met onze inwoners en 
raadsleden.  
 
Hoe verder ? 
Niemand heeft twijfel over de maatregelen die genomen moeten worden. De doelstellingen die uit 
het klimaatakkoord naar voren komen, CO2 neutraal in 2050 wordt door iedereen onderschreven. 
 
De stap om landelijk per 2030 35 TWH duurzame energie op te wekken, wordt ook door niemand ter 
discussie gesteld. 
 
De planning en redenatie is thans gebaseerd op 1 rechte lijn. De praktijk is in alle fases van het 
traject, bod, beleidskader, bestemmingsplan, vergunning en realisatie en stuk lastiger. 
De grootste discussie die binnen RES U16 gevoerd wordt is in hoeverre het totale bod en zeker het 
bod van de individuele gemeente draagvlak heeft, met name in combinatie “wat gaat de ander 
doen”.  
 



 
 
 
 
Dit komt mede voort uit een aantal uitgangspunten in de startnotitie RES van 19 mei 2019: 

• We streven naar wederkerigheid; een goede samenhang van lusten en lasten en naar 
wederkerigheid in de interbestuurlijke verhoudingen (pagina 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 (pagina 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 

(pagina 12). 
 
Om draagvlak onderling, met raadsleden en inwoners te vergroten en hiermee ook te zorgen voor 
een bod met een hoge kans van slagen is het voorstel te gaan werken met onderstaande fasering. 
 
Daarnaast kan een “maatlat” ondersteunen om de draagvlak over de gemeentes heen in de uitleg 
aan inwoners en raad. Deze maatlat zou kunnen bestaan uit: 

• Welke initiatieven/gebieden zijn thans in de gemeente onderdeel van de opgave dan wel 
kunnen in een later stadium alsnog toegevoegd worden: 

    Verwachting vergunning 

  Initiatief <2025 
>2025 < 
2030 >2030 

1 Bestaande zonnevelden en windmolens;       

2 Vergunning afgegeven;       

3 Bestemmingsplan goedgekeurd door gemeenteraad;       

4 Lopend bestemmingsplan;       

5 Onderdeel van de vastgestelde kaders zon en wind;       

6 Onderdeel van nog vast te stellen kaders zon en wind;       

7 Mogelijk zoekgebied voor periode       

8 Mogelijk zoekgebied voor periode, mag niet openbaar       

 

• Daarnaast kan dan ook per initiatief/gebied en gemeente/regio gekeken worden naar: 

• Status/issues participatie; 

• Status/issues gezondheid (lees o.a. de WHO-normen); 

• Ruimtelijke kwaliteit; 

• Natuurwaarden; 

• Technische mogelijkheden, zoals Stedin en combinatiemogelijkheden; 

• Verhouding t.o.v. huidig verbruik/oppervlakte/inwoners e.d. 
 

Fase 1: 
In plaats van een benadering van een bod van 1.8 TWH gaan we in deze fase uit van de optelsom van 
de bijdrage die iedere gemeente/regio zal gaan leveren, onderbouwd op basis van de eerder 
genoemde maatlat. 
De onderbouwing van iedere gemeente moet gebaseerd zijn op de uitgangspunten die in de 
startnotitie zijn vastgelegd. Kijken naar de mogelijkheden die daadwerkelijk aanwezig zijn en waar 
ook realisatie voor 2030 haalbaar is. 
 



In deze fase is van belang om inwoners en raad goed mee te nemen. De verandering bij hen in 
stapjes gaan realiseren. Als we hier te snel gaan, dan breekt het lijntje met de inwoners en raad. 
Diverse gemeentes zijn later gestart dan de huidige koplopers. Dit veroorzaakt de verschillende 
snelheden waar wel rekening mee wordt gehouden. 
 
 
 
Onderstaand staatje aanpassen o.b.v. de laatste opgehaalde gegevens kernteam. 

  
 
Op basis van deze uitgangspunten zal iedere gemeente het definitieve bod RES als volgt voorleggen: 

• Inbreng vanuit gemeente/regio X bedraagt … TWh en dient uiterlijk 2030 gerealiseerd te 
worden; 

• Het totaal bod voor RES U16 bedraagt …TWh., inclusief de onderverdeling over de andere 
gemeentes 

(hier nog betere bewoording van maken). 
 
Met bovenstaande committeren alle gemeentes zich aan zowel hun eigen bijdrage als het totaal bod. 
Bovendien is iedereen bekend met de bijdrage die andere gemeente/regio zal leveren. 
Op het “eigen bod” zit een hele zware inspanningsverplichting. Waarbij voor iedere gemeente 
uiteraard altijd geldt de voorbehouden in de diverse stappen in het traject van vergunning door de 
onderliggende gemeenteraden. 
 
In deze fase weegt draagvlak/participatie meer dan efficiënt gebruik van het netwerk. De investering 
kunnen in deze fase voor Stedin wellicht hoger zijn. Dit zal in de volgende fase beter moeten worden. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fase 2: 
Met de opzet in fase 1 zal het afgesproken bod van 1.8 TWh niet als geheel gehaald worden binnen 
de strakke regels die afgesproken zijn. Toch zal er een commitment zijn om het verschil groot … TWh 
alsnog te realiseren. 
 
Deze zal echter de komende jaren invulling gaan krijgen. Gezien draagvlak dat verder opgebouwd 
moet worden, zal dit verschil meegenomen worden in het totaalverhaal voor REP/IRP. Dit zal na 
01.07.2021 meer invulling moeten krijgen. 
 
Bij de start van deze fase wordt nog niet gesproken over zoekgebieden maar juist naar de samenhang 
van alle issues die binnen U16 uitgewerkt worden in de REP. 
Daarnaast kan de komende periode geleerd worden van de lessen die wij fase 1 hebben opgedaan. 
Deze lessen kunnen tot andere afwegingen tot gevolg hebben. Vooral het lokaal draagvlak kan 
verbeteren als wij voorbeelden hebben van nieuwe windmolens en nieuwe verdienmodellen.  
Voor veel inwoners dit nu ook veel vrees voor het onbekende wat de weerstand verergert. Zodra er 
goede voorbeelden komen waar vooral de opbrengst voor de lokale gemeenschap goed is geregeld is 
de verwachting dat dit de basis kan zijn voor een versnelling in fase 2. 
 
Door deze van RES en REP/IRP kan richting de inwoners het totaalverhaal gebracht worden van wat 
zal in de gemeente/regio gaan plaatsvinden op het gebied van energie, wonen, werken, mobiliteit en 
groen en landschap. Juist dit verhaal maakt draagvlak groter. Wat is het totaalverhaal van geven en 
nemen. 
 
Voorbeelden kunnen zijn een combinatie van energie en omvorming van bepaalde agrarische 
gebieden. Energie, landschap en wonen/werken en mobiliteit. Dit zal per gemeente of regio anders 
zijn naar gelang de behoeftes van de betreffende gemeente/regio.] 
 
Door een breder getrokken draagvlak en meer de tijd te nemen, kan in de volgende jaren de 
inhaalslag gemaakt worden op daadwerkelijke realisatie van de initiatieven voor zon en wind. 
Hiermee kan gelijk ingespeeld worden om de (technologische) ontwikkelingen die naar verwachting 
de komende jaren snel zullen gaan. 
 
Via deze benadering kan dan gelijk de efficiency van het netwerk door Stedin beter meegenomen 
worden. 
 
De optelsom van fase 1 en 2 is en blijft nog steeds 1.8 TWh. Alleen de onderbouwing en realisatie 
heeft andere snelheden. Het einddoel blijft gelijk. Tenzij uit de doorkijk fase 2 en 3 wellicht een 
gedeelte naar begin jaren dertig gaat. Dit heeft automatisch tot gevolg dat een lager cijfer tot 2030 
automatisch een hoger cijfer in de jaren daarna komt. 
Issue blijft wel hoe wij ervoor zorgen dat we voor het verschil niet wederom een algemene 
doelstelling hebben waar individuele gemeentes zich niet verantwoordelijk voor voelen. 
Hierover moeten duidelijke procesafspraken worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3: 
In fase 3 is het van belang een doorkijk naar 2040 te gaan maken. Een overloop dan wel “verlenging” 
van fase 2 is dan ook logisch. Juist hier zal de samenhang van REP/IRP nog duidelijker zijn. Hoe ziet 
onze regio er in 2040 uit ? Deze fase zal er zeker één zijn van een continue proces van nog vele jaren. 
 
 
Samenvattend komt dan de volgende bestuurlijke redeneerlijn naar voren: 
 
Doel: 

• Vastleggen welke gedeelde uitgangspunten de bestuurders hanteren bij de uitwerking van de 
regionale opgave RES U16. 

 
Proces: 

• Concept is meerdere malen besproken met Kopgroep /ABG  

• Besproken met BTO en voorgelegd aan aantal bestuurders 
 
In de Ontwerp RES is vastgesteld dat iedere gemeente verantwoordelijk is om door middel van een 
lokaal zoekproces een bijdrage te leveren aan de de RES opgave. Bij het opstellen van de bestuurlijke 
redeneerlijn gaan we er van uit dat iedere gemeente duidelijk maakt welk aandeel zij leveren aan de 
opgave RES 1.0.  

• Uiteindelijk wordt de redeneerlijn verhalend opgeschreven waardoor er ruimte is voor meer 
details en nuancering.  

• Te gebruiken in de communicatie over RES 1.0 naar alle doelgroepen.  

• Zowel regionaal als lokaal werken we consistent aan acceptatie van de RES opgave door 
participatie met inwoners en stakeholders op lokaal en regionaal niveau. Alleen zo realiseren 
we samen de inpassing van de opgave met oog voor ruimtelijke kwaliteit en maken we 
optimaal gebruik van de netinfrastructuur in 2030.  

• Met de beperkte ruimte in de regio wordt ingezet op zoveel mogelijk vermogen opwekken 
per vierkante meter. Alleen zo houden we ook de 50/50% verhouding van zon – wind 
dichtbij; 

• Uitgangspunt is dat iedere gemeente zich maximaal inspant (d.w.z. technische haalbaarheid, 
ruimtelijke inpasbaarheid en positieve besluitvorming in de raden), om een bijdrage te 
leveren aan de regionale opgave door alle mogelijkheden voor zoekgebieden te 
onderzoeken. 

 
 



Bod Verhouding

Rijlabels Som van Oppervlak (ha) Som van Oppervlak (ha) 1,800

Bunnik 3757 3,21% 1,800 0,058

De Bilt 6713 5,74% 1,800 0,103

De Ronde Venen 11698 9,99% 1,800 0,180

Houten 5899 5,04% 1,800 0,091

LW 27188 23,23% 1,800 0,418

Nieuwegein 2565 2,19% 1,800 0,039

Stichtse Vecht 10682 9,13% 1,800 0,164

Utrecht 9921 8,48% 1,800 0,153

Utrechtse Heuvelrug 13409 11,46% 1,800 0,206

Vijfheerenlanden 15331 13,10% 1,800 0,236

Wijk bij Duurstede 5025 4,29% 1,800 0,077

Zeist  4865 4,16% 1,800 0,075

Eindtotaal 117053 100,00% 1,800

Rijlabels Som van Elektriciteit (TJ) Som van Elektriciteit (TJ)

Bunnik 253 1,96% 1,800 0,035

De Bilt 546 4,23% 1,800 0,076

De Ronde Venen 585 4,53% 1,800 0,082

Houten 557 4,31% 1,800 0,078

LW 1555 12,04% 1,800 0,217

Nieuwegein 1044 8,09% 1,800 0,146

Stichtse Vecht 705 5,46% 1,800 0,098

Utrecht 4865 37,68% 1,800 0,678

Utrechtse Heuvelrug 603 4,67% 1,800 0,084

Vijfheerenlanden 1155 8,95% 1,800 0,161

Wijk bij Duurstede 235 1,82% 1,800 0,033

Zeist  807 6,25% 1,800 0,113

Eindtotaal 12910 100,00% 1,800

Rijlabels Som van Woningen Som van Woningen

Bunnik 6342 1,57% 1,800 0,028

De Bilt 19375 4,79% 1,800 0,086

De Ronde Venen 17786 4,40% 1,800 0,079

Houten 19808 4,90% 1,800 0,088

LW 51459 12,73% 1,800 0,229

Nieuwegein 27976 6,92% 1,800 0,125

Stichtse Vecht 27858 6,89% 1,800 0,124

Utrecht 151409 37,44% 1,800 0,674

Utrechtse Heuvelrug 21516 5,32% 1,800 0,096

Vijfheerenlanden 22658 5,60% 1,800 0,101

Wijk bij Duurstede 9934 2,46% 1,800 0,044

Zeist  28251 6,99% 1,800 0,126

Eindtotaal 404372 100,00% 1,800

Rijlabels Som van Inwoners Som van Inwoners

Bunnik 42846 4,55% 1,800 0,082

De Bilt 15214 1,62% 1,800 0,029

De Ronde Venen 43620 4,63% 1,800 0,083



Houten 49579 5,27% 1,800 0,095

LW 124514 13,22% 1,800 0,238

Nieuwegein 62426 6,63% 1,800 0,119

Stichtse Vecht 64513 6,85% 1,800 0,123

Utrecht 347483 36,91% 1,800 0,664

Utrechtse Heuvelrug 49314 5,24% 1,800 0,094

Vijfheerenlanden 55001 5,84% 1,800 0,105

Wijk bij Duurstede 23678 2,51% 1,800 0,045

Zeist  63322 6,73% 1,800 0,121

Eindtotaal 941510 100,00% 1,800

Rijlabels Som van Totaal Som van Totaal

Bunnik 53198 3,60% 1,800 0,065

De Bilt 41848 2,84% 1,800 0,051

De Ronde Venen 73689 4,99% 1,800 0,090

Houten 75843 5,14% 1,800 0,093

LW 204716 13,87% 1,800 0,250

Nieuwegein 94011 6,37% 1,800 0,115

Stichtse Vecht 103758 7,03% 1,800 0,127

Utrecht 513678 34,81% 1,800 0,627

Utrechtse Heuvelrug 84842 5,75% 1,800 0,103

Vijfheerenlanden 94145 6,38% 1,800 0,115

Wijk bij Duurstede 38872 2,63% 1,800 0,047

Zeist  97245 6,59% 1,800 0,119

Eindtotaal 1475845 100,00% 1,800



Huidig bod Verschil Bod Verhouding Huidig bod Verschil

1,098

0,063 0,005 1,098 0,035 0,063 0,028

0,03 -0,073 1,098 0,063 0,03 -0,033

-0,180 1,098 0,110 -0,110

0,05 -0,041 1,098 0,055 0,05 -0,005

0,26 -0,158 1,098 0,255 0,26 0,005

0,013 -0,026 1,098 0,024 0,013 -0,011

0,1 -0,064 1,098 0,100 0,1 0,000

0,285 0,132 1,098 0,093 0,285 0,192

0,08 -0,126 1,098 0,126 0,08 -0,046

0,05 -0,186 1,098 0,144 0,05 -0,094

0,054 -0,023 1,098 0,047 0,054 0,007

0,113 0,038 1,098 0,046 0,113 0,067

1,098 1,098 1,098

0,063 0,028 1,098 0,022 0,063 0,041

0,03 -0,046 1,098 0,046 0,03 -0,016

-0,082 1,098 0,050 -0,050

0,05 -0,028 1,098 0,047 0,05 0,003

0,26 0,043 1,098 0,132 0,26 0,128

0,013 -0,133 1,098 0,089 0,013 -0,076

0,1 0,002 1,098 0,060 0,1 0,040

0,285 -0,393 1,098 0,414 0,285 -0,129

0,08 -0,004 1,098 0,051 0,08 0,029

0,05 -0,111 1,098 0,098 0,05 -0,048

0,054 0,021 1,098 0,020 0,054 0,034

0,113 0,000 1,098 0,069 0,113 0,044

1,098

0,063 0,035 1,098 0,017 0,063 0,046

0,03 -0,056 1,098 0,053 0,03 -0,023

-0,079 1,098 0,048 -0,048

0,05 -0,038 1,098 0,054 0,05 -0,004

0,26 0,031 1,098 0,140 0,26 0,120

0,013 -0,112 1,098 0,076 0,013 -0,063

0,1 -0,024 1,098 0,076 0,1 0,024

0,285 -0,389 1,098 0,411 0,285 -0,126

0,08 -0,016 1,098 0,058 0,08 0,022

0,05 -0,051 1,098 0,062 0,05 -0,012

0,054 0,010 1,098 0,027 0,054 0,027

0,113 -0,013 1,098 0,077 0,113 0,036

1,098

0,063 -0,019 1,098 0,050 0,063 0,013

0,03 0,001 1,098 0,018 0,03 0,012

-0,083 1,098 0,051 -0,051



0,05 -0,045 1,098 0,058 0,05 -0,008

0,26 0,022 1,098 0,145 0,26 0,115

0,013 -0,106 1,098 0,073 0,013 -0,060

0,1 -0,023 1,098 0,075 0,1 0,025

0,285 -0,379 1,098 0,405 0,285 -0,120

0,08 -0,014 1,098 0,058 0,08 0,022

0,05 -0,055 1,098 0,064 0,05 -0,014

0,054 0,009 1,098 0,028 0,054 0,026

0,113 -0,008 1,098 0,074 0,113 0,039

1,098

0,063 -0,002 1,098 0,040 0,063 0,023

0,03 -0,021 1,098 0,031 0,03 -0,001

-0,090 1,098 0,055 -0,055

0,05 -0,043 1,098 0,056 0,05 -0,006

0,26 0,010 1,098 0,152 0,26 0,108

0,013 -0,102 1,098 0,070 0,013 -0,057

0,1 -0,027 1,098 0,077 0,1 0,023

0,285 -0,342 1,098 0,382 0,285 -0,097

0,08 -0,023 1,098 0,063 0,08 0,017

0,05 -0,065 1,098 0,070 0,05 -0,020

0,054 0,007 1,098 0,029 0,054 0,025

0,113 -0,006 1,098 0,072 0,113 0,041

1,098
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Samenvatting
In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 tera-
wattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit geproduceerd zal worden met 
windmolens op land en grootschalige zon-pv. Met onder meer deze opgave zijn 
in de afgelopen periode in totaal 30 RES-regio’s in ons land aan de slag gegaan 
om tot een eerste concept-Regionale Energie Strategie (RES) te komen.

In deze notitie presenteren wij nu - in nauwe samenwerking met het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) - de eerste overzichten op basis van deze concept-
RES-en. PBL focust zich hierbij met name op het landelijke totaalbeeld en wij gaan 
in aansluiting daarop meer in op de situatie per RES-regio. Daarbij kijken we als 
eerste naar de huidige situatie: wat is er al gerealiseerd. Daarnaast kijken we wat er 
in voorbereiding is c.q. in de “pijplijn” zit. Tenslotte komt dan in beeld wat dan nog 
de resterende opgave / ambitie is voor de periode tot 2030. Wij baseren ons hierbij 
zoveel mogelijk op de openbare landelijke databronnen, met name van CBS en RVO 
en de algemene aannames van PBL voor het berekenen van de huidige en de pijplijn 
productie (realiseringsgraad). Hiermee borgen wij de eenduidigheid en vergelijk-
baarheid van alle gegevens.

Op onderdelen is er soms nog sprake van definitieverschillen, verschil in aannames, 
peildatums, enz. En soms beschikken de RES-regio’s zelf over actuelere, completere 
en meer specifieke lokale en regionale kennis. Daarom sluiten de overzichten op 
basis van de landelijke databronnen niet altijd volledig aan op die van de regio’s zelf. 
In de bijlage bij deze notitie gaan wij hier nader op in. Wij schetsen ook een route, 
die in de nabije toekomst naar verwachting gaat leiden tot meer afstemming en 
eenduidigheid tussen alle partijen. Die route verloopt bij voorkeur via het landelijke 
programma Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET).

Per 01-01-2020 is inmiddels voor ca. 9,9 TWh aan productie van hernieuwbare elek-
triciteit op land gerealiseerd. Het grootste deel hiervan is productie uit wind op land, 
nl. ca. 7,4 TWh en de rest is productie uit grootschalige zon-pv, nl. ca. 2,5 TWh.

Daarnaast is - kijkend naar alle in voorbereiding zijnde projecten met subsidiebe-
schikking voor SDE - de verwachting dat er in de komende jaren nog voor ca. 16,9 
TWh bij gaat komen (pijplijn). Hiervan is naar schatting ca. 11,0 TWh uit wind op 
land en ca. 5,9 TWh uit grootschalige zon-pv. Huidig en pijplijn samen komen dan 
uit op ca. 26,8 TWh, waarvan 8,4 TWh zon-pv en 18,4 TWh wind op land.

Kijkend naar de diverse regio’s zien we dat per 01-01-2020 vooral in Flevoland, 
Groningen en Zeeland al relatief veel duurzame opwek is gerealiseerd, op de voet 
gevolgd door regio’s als Rotterdam-Den Haag, Friesland, Noord-Holland Noord en 
West-Brabant. In de pijplijn zien we veel productiecapaciteit in de regio’s Flevoland, 
Groningen, Friesland, Noord-Holland Noord en Drenthe.

De optelling van de RES-biedingen uit alle concept-RES-en komt uit op een productie 
van in totaal ca. 52,5 TWh in 2030. Dat ligt ruim boven de landelijke opgave uit het 
Klimaatakkoord (35 TWh electriciteitsproductie uit wind op land en grootscha-
lige zon-pv in 2030) . Dit betekent dat er in de RES-regio’s veel ambitie bestaat. De 
komende jaren zal blijken in welke mate alle regio’s in staat zijn om hun bod ook 
daadwerkelijk waar te kunnen maken richting 2030. Daarvoor zijn zij voor een deel 
afhankelijk van anderen en van het wegnemen van knelpunten op het vlak van 
beleid, wetgeving en regels.
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1 Inleiding.

Alle RES-regio’s hebben hun concept-RES opgesteld. Inmiddels is ook door het 
PBL een eerste analyse van deze concept-RES-en uitgevoerd. (Lees meer)
Als NP RES willen we nu graag voorzien in de behoefte aan een eenduidig, 
vergelijkbaar en optelbaar overzicht van de elektriciteitsproductie uit wind 
op land en grootschalige zon-pv. Dit overzicht is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met PBL.

Wij realiseren ons dat er in de praktijk nog sprake is van veel discussies rondom 
kengetallen en cijfers. Zo worden er door diverse partijen soms verschillende 
databronnen gebruikt, is soms sprake van verschillende peildatums, definities, 
aannames en rekenregels. In de komende periode zetten wij ons -samen met PBL 
en andere partijen- in om op dit vlak tot meer afstemming, gemeenschappelijke 
standaarden en eenduidigheid te komen. 

In dit overzicht hebben wij ons primair gebaseerd op de openbare databronnen die 
als landelijke standaard algemeen aanvaard zijn en op definities en uitgangspunten 
zoals deze worden gehanteerd door toonaangevende landelijke partijen zoals PBL, 
CBS en RVO. In de bijlage geven wij aan dat er voor een aantal RES-regio’s sprake 
is van soms aanzienlijke verschillen tussen de openbare, landelijke databronnen 
enerzijds en de eigen overzichten en uitgangspunten van deze regio’s anderzijds. 
Het pro-actief verminderen van deze verschillen is niet alleen van belang voor 
inzichten op nationale schaal, maar ook voor de RES-regio’s zelf. Die zijn immers 
-mede in het licht van de monitoring van de ambities richting 2030- gebaat bij 
datastandaarden en onderlinge vergelijkbaarheid.

Tenslotte hebben wij - samen met PBL - initiatief genomen om te komen tot nadere 
afstemming, afspraken, standaardisatie en kaderstelling rondom de brondata 
en kengetallen voor wind op land en zon-pv. Dat doen we via het landelijke 
programma Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET). Daarbij 
gaan wij uiteraard de RES-regio’s voluit betrekken.
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2 Het landelijke totaalbeeld.

1 “grootschalige zon-pv” zijn zon-pv installaties met een vermogen groter dan 15 kilowattpiek

Tabel 1 geeft voor Nederland als geheel -op basis van door het CBS gepubliceerde 
gegevens- een overzicht van de huidige (d.w.z. in het jaar 2019) gerealiseerde 
hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit (in GWh; 1 GWh = 0,001 TWh). Daar-
naast geeft de tabel inzicht in de te verwachten toename in de komende jaren op 
basis van de zogeheten pijplijn-informatie, zoals die kan worden afgeleid uit de bron-
data van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De brondata van RVO 
bestaat enerzijds uit de SDE-gegevens en anderzijds uit de jaarlijkse monitor Wind 
Op Land. Door PBL is vervolgens aangenomen dat voor wat betreft de productie van 
elektriciteit:
• uit de wind op landprojecten met een SDE-beschikking, uiteindelijk 99% ook 

daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden
• uit de grootschalige zon-pv-projecten en 60% gerealiseerd gaat worden.
Deze aannames zijn gebaseerd op de ervaringen in de afgelopen jaren met gereali-
seerde projecten (expert judgement).

Productie hernieuwbare 
elektriciteit in GWh
(1 GWh = 0,001 TWh) Zon-pv (grootsch.) Wind op land Totaal

Huidig – gerealiseerd 2.488 7.427 9.915

Pijplijn 5.921 10.951 16.872

Totaal huidig + pijplijn 8.409 18.378 26.787

Tabel 1.   Overzicht productie hernieuwbare elektriciteit voor Nederland als geheel  
(uit wind op land en grootschalige zon-pv1).
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5 Regionale ambities.

In dit hoofdstuk presenteren we de samenhang tussen alle voorgaande overzichten. 
Daarbij geldt de navolgende opbouw.

RES-BOD = HUIDIG + PIJPLIJN + AMBITIE

Als ambitie definiëren we dus:
• het geheel aan productie hernieuwbare elektriciteit dat een regio in de periode 

tussen nu en 2030 wil gaan realiseren,
• naast alles wat er nu al (in 2019) gerealiseerd is 
• naast alles wat er waarschijnlijk op basis van al in voorbereiding zijnde c.q. in 

de SDE-pijplijn aanwezige projecten in de komende jaren bij gaat komen.

Voor het ambitiedeel van het totale RES-bod geldt over het algemeen dat hiervoor 
qua beleid en planvorming nog het meeste moet worden voorbereid, onderzocht, 
ondernomen en georganiseerd. Dit betreft in beginsel een groot aantal aspecten, 
zoals bijvoorbeeld:
• de ruimtelijke en landschappelijke inpassing
• de haalbaarheid qua financiering
• kostenefficiency
• aansluitmogelijkheden op het netwerk
• de mate waarin sprake is van maatschappelijk draagvlak en van lokaal  

(al dan niet coöperatief) eigendom c.q. eigenaarschap
• de wijze waarop de RES-plannen worden verankerd in het reguliere  

omgevingsbeleid van de diverse betrokken overheden. 

Dit laatste is cruciaal omdat hierin de basis ligt voor de uiteindelijke vergunningver-
lening.

Hoe groter het ambitiedeel is ten opzichte van het totale RES-bod van een regio, des 
te groter is - in beginsel - de uitdaging en opgave voor de regio om in de periode tot 
2030 het RES-bod volledig te (kunnen) realiseren.

RES-BOD
= 

HUIDIG
+

PIJPLIJN
+

AMBITIE
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Huidig - gerealiseerd Pijplijn Ambitie

x GWh
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0 20 40 52,46 60

Totaal Nederland

Productie hernieuwbare elektriciteit in GWh (1 GWh = 0,001 TWh)

Tabel 6.  Overzicht van de RES-biedingen in relatie tot huidige gerealiseerde productie hernieuwbare 
elektriciteit, de te verwachten pijplijn-productie en de bijgevolg resterende ambitie tot 2030, 
wind op land en grootschalige zon-pv samen.

NB   De op de hiervoor beschreven wijze berekende cijfers m.b.t. de regionale ambities, leiden er voor 
een 3-tal regio’s toe dat er sprake lijkt van een negatieve ambitie. Dit komt doordat deze regio’s 
lagere inschattingen doen van de realisatiegraad van pijplijnprojecten dan op basis van de 
algemene landelijke aannames is verondersteld. Ook kan het zijn dat deze regio’s bij hun bod al 
expliciet rekening hebben gehouden met het gegeven dat tot 2030 mogelijk een deel van de nu 
al gerealiseerde productie zal vervallen als gevolg van sloop van oude windturbines, e.d.
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BIJLAGE 1
Verschillen tussen de cijfers op basis van de openbare, landelijke databronnen 
en uniforme realisatiegraad voor projecten c.a. enerzijds en de inzichten van de 
regio’s anderzijds.

2 https://www.pbl.nl/publicaties/systematiek-monitor-res

Verschillen tussen cijfers op basis van openbare, landelijke databronnen en de 
generieke aannames qua realisatiegraad van de pijplijn enerzijds en cijfers zoals 
regio’s deze zelf hanteren en publiceren in hun concept RES-en anderzijds, blijken in 
algemene zin het gevolg te (kunnen) zijn van:
A. Het hanteren van verschillende peildatums (pak je bijv. de meest actuele data of 

die van 1 januari van het meest recente, bekende jaar). Wij hebben in dit rapport 
consequent 01-01-2020 als peildatum aangehouden en dus 2019 als meest 
actuele jaar voor productiecijfers.

B. Het hanteren van verschillende aannames m.b.t. zaken als vollasturen, 
zonuren, windsnelheden en realisatiegraad van plannen/projecten. In dit 
rapport volgen wij 100% de aannames en uitgangspunten, zoals PBL die 
beschreven heeft in hun rapport “Systematiek monitor RES”, PBL, 23-03-20202.

C. Het hanteren van verschillende definities, zoals bijv. inzake het begrip “pijp-
lijn”. Reken je hierbij alleen projecten / installaties mee die bij RVO bekend zijn 
omdat ze in de SDE-database voorkomen of reken je ook initiatieven mee die 
nog in het stadium voorafgaande aan SDE zitten? In dit rapport tellen wij alleen 
de SDE-projecten mee in de pijplijn. 

D. Het hanteren van verschillende rekenmethodieken. Tel je bijv. wel of niet de te 
verwachten uitval tussen nu en 2030 mee van wind- en/of zoninstallaties die 
in deze periode zullen ophouden te produceren (vanwege veroudering / sloop) of 
doe je dat niet. In dit rapport hebben wij hier geen rekening mee gehouden. Ook 
zijn er projecten die onder andere stimuleringsregelingen dan de SDE vallen en 
die wel meetellen voor de RES, maar die buiten de rekenmethodiek vallen. 

Per saldo kunnen we rondom de (verschillen in) cijfers in ieder geval het volgende 
concluderen:
1. Verschillen in cijfers leiden tot veel discussies, soms tot verwarring en bemoei-

lijken de onderbouwing van de RES-en. Wij constateren dat er vervolgens een 
groot draagvlak is om in de nabije toekomst tot een gemeenschappelijk, helder 
en eenduidig kader van afspraken, rekenregels, databronnen en aannames te 
komen. Het agenderen van dit vraagstuk bij het landelijke programma Verbe-
tering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET) is hiervoor een goede 
eerste stap, die wij als NPRES samen met PBL op korte termijn zullen gaan 
zetten.

2. Er is niet één waarheid. In sommige opzichten zijn de nationale databronnen 
beter (omdat ze bijv. op één leest zijn geschoeid) en in andere opzichten kunnen 
de eigen cijfers van de regio’s beter zijn (omdat ze bijv. beter rekening houden 
met specifieke lokale / regionale omstandigheden, enz.).

3. Het in eerste instantie door PBL gemaakte onderscheid tussen huidig (gere-
aliseerd), pijplijn en ambitie is primair bedoeld om tot een zo goed mogelijke 
inschatting (door PBL zelf) te komen van de haalbaarheid c.q. de realiserings-
graad van het -over alle regio’s opgetelde- RES-bod op nationale schaal. Voor dit 
doel is het belangrijk dat er onafhankelijke, openbare gegevens zijn gebruikt.
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Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord zijn de verschillende 

decentrale overheden aan de slag gegaan met het opstellen van de 

Regionale Energiestrategieën (RES). Binnen de 30 energieregio’s wordt 

gewerkt aan de RES. We werken hierbij zoveel mogelijk samen met alle 

partners zoals de verschillende ministeries, de participatiecoalitie en 

belangenorganisaties binnen de regio. Wij hebben de afgelopen twee 

jaar met elkaar enorm veel bereikt met de RES’en. Het bottum-up proces 

en de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking begint 

vruchten af te werpen. Maar het proces is nog volop gaande. 

Voorzetting van deze bottum-up manier van interbestuurlijk 

samenwerken is noodzakelijk om het doel te realiseren. 

Binnen de energieregio’s besteden we veel aandacht aan communicatie 

en burgerbetrokkenheid. Zowel over het proces, de dilemma’s, 

(on)mogelijkheden als wel de technische aspecten van het opwekken 

van duurzame energie. Naast de reguliere communicatiekanalen van het 

Nationaal Programma RES, gebruiken wij hierbij ook verschillende 

regionale en lokale communicatiekanalen, zoals regionale en lokale 

kranten, televisiekanalen en sociale media. Daarnaast hebben wij eigen 

communicatiemiddelen ontwikkeld en een participatieproces gericht op 

kennis- en inspiratie uitwisseling. 

Maar de discussie over energietransitie en de RES overstijgt de regio. De 

bestuurders van gemeenten hebben lokaal een moeilijke boodschap te 

vertellen. Ze staan in de wind en hebben ruggensteun nodig vanuit het 

Rijk. In de verschillende overleggen met het Nationaal Programma RES, 

de betrokken koepels en de Ministeries EZK en BZK is door de RES-

regio’s herhaaldelijk aangegeven dat de RES’en gebaat zijn bij een 

landelijke campagne over het ‘waarom’ van de Energietranstie, en over 

de Klimaatmaatregelen duurzame opwek op land die binnen de RES 

worden uitgewerkt. Waarbij helder wordt  hoe de RES zich verhoudt tot 

de andere onderdelen van het Klimaatakkoord, zoals wind op zee. 

Bij het opstarten van het RES-proces is door uw Ministerie aangegeven 

dat de uitwerking van het Klimaatakkoord zal worden ondersteund met 

een landelijke campagne. Deze Klimaatcampagne is in september 2019 
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opgestart onder de naam “Iedereen doet wat”. Maar tot nu toe is hier 

niet of nauwelijks vervolg aan gegeven en ligt de focus vooral op wat 

mensen zelf kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. Het 

verhaal over het belang van de grootschalige opwek van hernieuwbare 

energie is niet verteld. Een enkele keer is de RES genoemd in 

nieuwsuitzendingen bij de landelijke nieuwszenders, maar daarbij is het 

gebleven. 

Het ontbreken van deze landelijke communicatie ervaren wij als een 

groot gemis. Voor het behalen van de ambities van het Klimaatakkoord 

is het van groot belang dat zoveel mogelijk partijen, waaronder de 

inwoners, worden geïnformeerd. Alleen lokale of regionale 

communicatiekanalen zijn niet genoeg om iedereen mee te nemen in de 

feiten en de cijfers, waarheden en onwaarheden over 

gezondheidsrisico’s, het toekomstperspectief en de ‘opbrengsten’ op 

de (middel)lange termijn.  

Om deze reden willen wij er op aandringen om, ter ondersteuning van 

de energieregio’s, rondom de besluitvorming van de RES in de maanden 

april, mei en juni vanuit de Klimaatcampagne aandacht te hebben voor 

de opgaven die worden uitgewerkt binnen de RES. Daarbij vragen wij 

om extra stil te staan bij de noodzaak van de te nemen maatregelen 

zoals deze in het Klimaatakkoord zijn ondergebracht in de RES’en en de 

gevolgen hiervan die dit heeft voor de maatschappij. Tenslotte zal de 

energietransitie invloed hebben op ons allemaal en impact hebben op 

onze leefomgeving. 

Hoogachtend, 

Namens de energieregio’s, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

provinciesecretaris    voorzitter 

 

 

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid 

van het college dat met dit onderwerp is belast 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 

Kopie aan Nationaal Programma RES 



U16 bod is 1,8 Twh  = 6,48 PJ 
gemeenten vraag vraag totale energie- potentie electra opwek

electra warmte vraag in 2050 electra opwek te realiseren per gemeente
in PJ in PJ in PJ in PJ voor 2030  in PJ : in Twh : in Gwh :

Ronde Venen 0,9 1,4 2,3 5 0,67 0,186 186
Stichtse vecht 0,9 1,7 2,6 4 0,54 0,149 149

Woerden 1,4 2 3,4 4,8 0,64 0,179 179
Utrecht 8,2 12 20,2 3,1 0,42 0,116 116
De Bilt 0,6 1,3 1,9 1,7 0,23 0,063 63
Zeist 1,2 2,3 3,5 1 0,13 0,037 37

Oudewater 0,2 0,3 0,5 2,3 0,31 0,086 86
Montfoort 0,2 0,4 0,6 2,2 0,30 0,082 82
Ijsselstein 0,4 0,6 1 1 0,13 0,037 37

Nieuwegein 1,7 2,3 4 0,7 0,09 0,026 26
Houten 0,9 1,2 2,1 2,2 0,30 0,082 82
Bunnik 0,4 0,5 0,9 1,6 0,21 0,060 60

Utrechtse Hvl Rug 0,7 1,7 2,4 4,3 0,58 0,160 160
Lopik 0,2 0,3 0,5 4,6 0,62 0,171 171

Vijfherenlanden 1,7 2 3,7 7,8 1,05 0,291 291
Wijk bij Duurstede 0,3 0,5 0,8 2 0,27 0,075 75

TOTAAL 19,9 30,5 50,4 48,3 6,48 1,80 1800
hiervan 40 PJ 

elektrisch opwekken

bron pagina 13 van "energietransitie Regio U16" dd 21-12-2018
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Als ik de diverse reacties heb ontvangen en de volgende versie heb gemaakt, probeer ik morgen(avond) 
contact te krijgen met Huib. Ik schat in dat hij degene is die we mee moeten krijgen voor het compromis. 
Als hij met opgeheven hoofd naar de staten kan gaan, dan gaat het goed. 
 
Kunnen jullie, vanuit vertrouwelijkheid, hier ook naar kijken en naar mij ook reageren ? Mag telefonisch of 
mail. Maakt mij niet uit. 
 
NB: ik heb een berekening gemaakt hoe de diverse opgaves zich verhouden tot de gemeentes. Deze heb ik 
niet naar de andere gemaild, maar kan helpen of juist niet in de discussie.  
 
Alvast bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Bekker 
wethouder openbare ruimte, ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, vergunningsverlening en duurzaamheid. 
  
  
Gemeente IJsselstein 
Postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein 
Bezoekadres Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein 

 
E-mail pj.bekker@ijsselstein.nl 
www.ijsselstein.nl 
Secretariaat:  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 1 februari 2021 22:11
Aan: 'hilde.de.groot@houten.nl'; 'Els Otterman'; Essen, Huib van; 
Onderwerp: FW: Notitie zon-pv en wind
Bijlagen: RES_ELEKTRICITEITSPRODUCTIE UIT WIND OP LAND EN  GROOTSCHALIGE ZON-

PV.pdf

Ter info. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van:   
Verzonden: maandag 1 februari 2021 13:54 
Aan: Info | NPRES 
Onderwerp: Notitie zon-pv en wind 
 
Beste regiocoördinatoren en voorzitters van de regiostuurgroepen, 
  
In de adviesgesprekken hebben we - NPRES en de regio's - gesproken over de getallen voor de productie 
van zon en wind de manier waarop dit door regio en door PBL is berekend. In bijgaande overzichtsnotitie 
presenteert NPRES - in nauwe samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - de 
overzichten op basis van alle  concept-RES’en. De oorzaken van eventuele verschillen tussen cijfers van de 
regio en van PBL wordt hierin toegelicht. 
Bijgaande notitie wordt niet actief verspreid, maar is wel te vinden in de Bibliotheek op de NP RES 
website onder Elektriciteit (zie hier), en bij het onderwerp Analysekaarten.   
 
Daarnaast zijn hier de laatste stukken te vinden over de stand van zaken in de RES’en (de NP RES Foto en 
bijlagen). Dus voor de eigen archieven is het handig om deze stukken op te slaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 22:37
Aan: Rob Jorg
Onderwerp: Nota van beantwoording

Beste Rob,  
  
Naar aanleiding van ons gesprekje vanmiddag over de discussie over de ruimte voor energie-
opwek in onze ontwerp Omgevingsverordening, stuur ik je hierbij een link naar de nota van 
beantwoording:  
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/sites/omgevingswet/files/2021-
02/concept%20Nota%20van%20Beantwoording.pdf  

De antwoorden op het thema Energie beginnen op pagina 77, maar vooral op pagina 84-86 wordt 
gepleit voor uitsluiting bepaalde gebieden, meestal i.r.t. natuurwaarden.  
  
Goed om te weten dat de NMU vandaag een bericht uitbracht waarin ze hun zienswijze onder de 
aandacht brengen:  
https://www.nmu.nl/nieuws/utrechtse-natuur-en-milieuorganisaties-pas-duurzame-energie-
zorgvuldig-in/  
  
Deze zienswijze is in feite tegengesteld aan de zienswijze die jullie als gemeente hebben 
ingediend. Gezien je betrokkenheid bij dit onderwerp is het goed te weten dat er komende 
woensdagavond de gelegenheid is om in te spreken bij de Commissie Omgevingsvisie. 
 
Bovenstaande is bedoeld ter informatie. Uiteraard is het volledig aan jou om hier je eigen 
afweging in te maken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 22:39
Aan: Sander van 't Foort
Onderwerp: Nota van Beantwoording

Beste Sander,  
  
Naar aanleiding van ons gesprekje vanmiddag over de discussie over de ruimte voor energie-
opwek in onze ontwerp Omgevingsverordening, stuur ik je hierbij zoals beloofd een link naar de 
nota van beantwoording:  
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/sites/omgevingswet/files/2021-
02/concept%20Nota%20van%20Beantwoording.pdf  

De antwoorden op het thema Energie beginnen op pagina 77, maar vooral op pagina 84-86 wordt 
gepleit voor uitsluiting bepaalde gebieden, meestal i.r.t. natuurwaarden.  
  
Goed om te weten dat de NMU vandaag een bericht uitbracht waarin ze hun zienswijze onder de 
aandacht brengen:  
https://www.nmu.nl/nieuws/utrechtse-natuur-en-milieuorganisaties-pas-duurzame-energie-
zorgvuldig-in/  
  
Gezien je betrokkenheid bij dit onderwerp is het goed te weten dat er komende woensdagavond 
de gelegenheid is om in te spreken bij de Commissie Omgevingsvisie. 
 
Bovenstaande is enkel bedoeld ter informatie. Uiteraard is het volledig aan jou om hier je eigen 
afweging in te maken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Christa Hendriksen-van der Mijden <c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl>
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 12:56
Aan: Essen, Huib van
Onderwerp: Participatie RES

Dag Huib, 
 
Teleurstellende uitkomst van de bijeenkomst vandaag. Veel verharde standpunten. Jammer! Ik vind je 
voorstel over een aanpassing van het trekkersteam wel een goede om de gemoederen te bedaren. 

 

 
Maar iets anders: Wij gaan nu volop het participatieproces in voor de RES. En ik loop er tegenaan dat 
we er eigenlijk onvoldoende capaciteit voor hebben. Ik begreep van Hilde dat de provincie daar 
misschien iets in kan betekenen. Het probleem is dat wij geen middelen hebben om er iemand voor in 
te huren. Dat hadden we willen doen vanuit de extra budgetten, die nu allemaal op gaan aan een 
betonpalenfabrikant. Op Duurzaamheid (maar ook elders) hebben wij geen vrije middelen meer. 
 
Kun jij aangeven of er inderdaad mogelijkheden zijn en wat die dan inhouden? 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Christa Hendriksen-van der Mijden 
Wethouder 
  

   

  
c.hendriksen@vijfheerenlanden.nl
www.vijfheerenlanden.nl 
  
Gemeente Vijfheerenlanden 
Postbus 11 | 4140 AA Leerdam  
088 599 7000 
  

   

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!  
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Van: Paul Heijmerink <P.Heijmerink@bunnik.nl>
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 10:40
Aan: Essen, Huib van
CC: Rob Jorg; Hilde de Groot
Onderwerp: Re: BELAFSPRAAK Gedeputeerde Huib van Essen - wethouder Paul Heijmerink 

(Bunnik) - RES U16 bestuurdersdag 19-02
Bijlagen: 2020-12-11 taakstelling per gemeente van de 1,8 Twh (2).xlsx

Beste Huib. 
 
Dank voor het plezierige gesprek gisteravond. 
Ik ga het proces om te komen tot 1,8 Twh niet frustreren maar ik heb wel een slecht gevoel bij het optellen 
van bruto en netto bijdragen, ook al is dat onder voorwaarden. 
 
Gemeente Utrecht is een goed voorbeeld. 
Volgens bijgaand overzicht, dat ik je een keer eerder toestuurde, zou Utrecht netto 116 Gwh moeten 
bijdragen aan de 1,8 Twh. Hun bruto bijdrage is 285 Gwh maar dit getal bestaat uit de bijdrage aan de 1,8 
Twh én hun toekomstige bijdrage aan de vervolg stappen van de RES. 
 
Wat dus gebeurt is dat toekomstige bijdragen van gemeenten aan de groene opwek bij het eerste stapje 
van 1,8 Twh worden getrokken. 
Die gemeenten kunnen in de toekomst niet meer leveren. 
Dat moeten dan de gemeenten die nu achterblijven gaan doen. 
Dat commitment is er nu niet. Die afspraak zit nu niet in het voorstel. 
 
Het verbaast mij overigens dat het rapport "Energietransitie regio U16" van 21-12-2018 geen rol lijkt te 
spelen. In dit rapport wordt heel duidelijk de elektra opwek potentie per gemeente in beeld gebracht. 
Daaruit is heel goed een taakstelling per gemeente af te leiden (zie bijlage). 
Zonder taakstelling per gemeente ontstaat een heel ongelijke en onrechtvaardige verdeling van de elektra 
opwek.  
 
Hartelijke groet, Paul. 
 
 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 13:27 
Aan: Paul Heijmerink 
Onderwerp: BELAFSPRAAK Gedeputeerde Huib van Essen - wethouder Paul Heijmerink (Bunnik) - RES U16 
bestuurdersdag 19-02 
Wanneer: dinsdag 16 februari 2021 21:00-21:30. 
Waar: Huib belt Paul   
  
Di 16-02: zoals besproken met  @ , dank voor je bevestiging 
(voicemail)! 
Met vriendelijke groet,  

  
  

Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat  
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Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
(’s woensdags meestal afwezig) 
 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde 
persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij 
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 16:45
Aan: Essen, Huib van; Els Otterman; Rob Jorg
CC:
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 

Energiestrategie

Graag! 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: Wednesday, February 17, 2021 3:12:51 PM 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>;  
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie  
  
Ja mee eens 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Wednesday, February 17, 2021 2:29:01 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie  
  
Lijkt mij heel goed!! 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 
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Op 17 feb. 2021 om 13:56 heeft Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> het volgende geschreven: 

  
Allen,  
   
Zie bijgaande mail en brief. Ik stel voor om als RES U16 ons bij de brief van Noord 
Holland aan te sluiten. Heeft iemand hier bezwaren tegen?  
   
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 
 
<image001.png> 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 12:54 
Aan:  
Onderwerp: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 
Energiestrategie  
   
Beste bestuurlijk trekker,  
Beste RES coördinator,  
   
De provincie Noord Holland heeft een brief opgesteld inzake de landelijke communicatie rondom de 
RES’en en de toezeggingen die daar eerder door de Minister van EZK over zijn gedaan. Afgelopen 
vrijdag heeft Edward Stigter het initiatief van de brief ingebracht tijdens het RES Beraad van de 
bestuurlijk trekkers, met koepels en rijk. Bij het RES beraad bleek dat er veel steun was om de brief 
te onderschrijven. Als gevolg hiervan is de brief door Noord Holland aangepast en zal deze verstuurd 
worden, namens de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en de energieregio’s, aan de minister.  
   
We informeren u graag over deze brief en horen graag of jullie regio de oproep onderschrijft. Dat 
kan in een reply op deze mail.  
   
Het streven van GS Noord Holland is om de brief vrijdag a.s. op de post te doen. Met VNG en IPO 
wordt ook afstemming gezocht over het onderschrijven van de brief.  
Mede namens Edward Stigter dank ik je alvast voor je reactie!  
   
Met vriendelijke groet,  
Kristel Lammers  
   
   

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag  

M:   

  

W: www.regionale-energiestrategie.nl  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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<Brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake Landelijke communicatie rondom 
Regionale Energiestrategie (1).docx> 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:13
Aan: Els Otterman; Rob Jorg
CC: Hilde de Groot; 
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 

Energiestrategie

Ja mee eens 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Wednesday, February 17, 2021 2:29:01 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie  
  
Lijkt mij heel goed!! 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 17 feb. 2021 om 13:56 heeft Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> het volgende geschreven: 

  
Allen,  
   
Zie bijgaande mail en brief. Ik stel voor om als RES U16 ons bij de brief van Noord 
Holland aan te sluiten. Heeft iemand hier bezwaren tegen?  
   
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
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T  
I www.heuvelrug.nl 
 
 
<image001.png> 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 12:54 
Aan:  
Onderwerp: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 
Energiestrategie  
   
Beste bestuurlijk trekker,  
Beste RES coördinator,  
   
De provincie Noord Holland heeft een brief opgesteld inzake de landelijke communicatie rondom de 
RES’en en de toezeggingen die daar eerder door de Minister van EZK over zijn gedaan. Afgelopen 
vrijdag heeft Edward Stigter het initiatief van de brief ingebracht tijdens het RES Beraad van de 
bestuurlijk trekkers, met koepels en rijk. Bij het RES beraad bleek dat er veel steun was om de brief 
te onderschrijven. Als gevolg hiervan is de brief door Noord Holland aangepast en zal deze verstuurd 
worden, namens de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en de energieregio’s, aan de minister.  
   
We informeren u graag over deze brief en horen graag of jullie regio de oproep onderschrijft. Dat 
kan in een reply op deze mail.  
   
Het streven van GS Noord Holland is om de brief vrijdag a.s. op de post te doen. Met VNG en IPO 
wordt ook afstemming gezocht over het onderschrijven van de brief.  
Mede namens Edward Stigter dank ik je alvast voor je reactie!  
   
Met vriendelijke groet,  
Kristel Lammers  
   
   

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag  

 

  

W: www.regionale-energiestrategie.nl  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   
   
<Brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake Landelijke communicatie rondom 
Regionale Energiestrategie (1).docx> 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 18:09
Aan: 'Hilde de Groot'; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 

Energiestrategie

Ik heb doorgegeven dat we graag mede ondertekenen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Hilde de Groot [mailto:hilde.de.groot@houten.nl]  
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 16:45 
Aan: Essen, Huib van; Els Otterman; Rob Jorg 
CC:  
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie 
 
Graag! 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: Wednesday, February 17, 2021 3:12:51 PM 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>;  
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie  
  
Ja mee eens 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Wednesday, February 17, 2021 2:29:01 PM 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 
Onderwerp: Re: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie  
  
Lijkt mij heel goed!! 
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Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

 

 
 

Op 17 feb. 2021 om 13:56 heeft Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> het volgende geschreven: 

  
Allen,  
   
Zie bijgaande mail en brief. Ik stel voor om als RES U16 ons bij de brief van Noord 
Holland aan te sluiten. Heeft iemand hier bezwaren tegen?  
   
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 

<image001.png> 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 12:54 
Aan:  
Onderwerp: Brief aan de minister van EZK inzake landelijke communicatie rondom Regionale 
Energiestrategie  
   
Beste bestuurlijk trekker,  
Beste RES coördinator,  
   
De provincie Noord Holland heeft een brief opgesteld inzake de landelijke communicatie rondom de 
RES’en en de toezeggingen die daar eerder door de Minister van EZK over zijn gedaan. Afgelopen 
vrijdag heeft Edward Stigter het initiatief van de brief ingebracht tijdens het RES Beraad van de 
bestuurlijk trekkers, met koepels en rijk. Bij het RES beraad bleek dat er veel steun was om de brief 
te onderschrijven. Als gevolg hiervan is de brief door Noord Holland aangepast en zal deze verstuurd 
worden, namens de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en de energieregio’s, aan de minister.  
   
We informeren u graag over deze brief en horen graag of jullie regio de oproep onderschrijft. Dat 
kan in een reply op deze mail.  
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Het streven van GS Noord Holland is om de brief vrijdag a.s. op de post te doen. Met VNG en IPO 
wordt ook afstemming gezocht over het onderschrijven van de brief.  
Mede namens Edward Stigter dank ik je alvast voor je reactie!  
   
Met vriendelijke groet,  
Kristel Lammers  
   
   

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag  

 

  

W: www.regionale-energiestrategie.nl  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   
   
<Brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake Landelijke communicatie 
rondom Regionale Energiestrategie (1).docx> 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde 
persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u 
om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 15 februari 2021 22:11
Aan: 'Els Otterman'; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Link adviezen werkgroepen 'kansen en knelpunten"

Ja die heb ik ook gehad.  
Vraag me af of we deze: 

- Onder onze collegae moeten verspreiden 
- als bijlage bij onze RES 1.0 moeten voegen (samen met het overzicht moties/amendementen)  

@ , hebben jullie een advies? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Els Otterman [mailto:els.otterman@hdsr.nl]  
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 13:53 
Aan: Rob Jorg; Hilde de Groot; Huib van Essen 
CC:  
Onderwerp: Fwd: Link adviezen werkgroepen 'kansen en knelpunten" 
 
Beste mensen,  
 
Hebben jullie deze ook gekregen? 
Zijn de uitkomsten van de werkgroepen die werkten aan adviezen om allerlei knelpunten op te lossen die uit de 
concept-RESsen naar voren kwamen (oa in de randvoorwaarden). 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 
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Begin doorgestuurd bericht: 

Van  
Datum: 11 februari 2021 om 10:52:45 CET 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Link adviezen werkgroepen 'kansen en knelpunten" 

  
Beste RES-bestuurders,  
   
Zoals aangekondigd zijn de definitieve adviezen van de 4 werkgroepen “kansen en knelpunten” nu 
gepubliceerd op de NP RES website. Een toelichting op de opdracht aan de werkgroepen, het proces 
en de verdere besluitvorming is te vinden via: https://www.regionale-
energiestrategie.nl/ondersteuning/kansen+en+knelpunten/1886094.aspx. Op deze pagina zijn ook 
de individuele adviezen te downloaden.  
   
Morgen staat het bespreken van deze adviezen op de agenda van het RES-beraad, waarvoor de 
genodigden reeds een agenda en link hebben ontvangen.  
   
Namens NP RES,  
   

Met vriendelijke groet,  
   

 
  

   
Op woensdagen niet aanwezig  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag  

 

  
w: www.regionale-energiestrategie.nl  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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M.b.t. de communicatie: 

 Het vrijdag rondgestuurde ‘Interne’ communicatiebericht wordt (met minimale aanpassingen) vandaag 
verstuurd naar de RES bestuurders en de betrokken ambtenaren 

 Het ‘externe bericht wordt naar de mailinglijst van betrokken stakeholders (waaronder NP RES) verstuurd en 
op onze site geplaatst 

 Voor de aanstelling van een bestuurlijke bemiddelaar (juiste functie benaming nog af te stemmen) wordt, 
nadat de (contractuele) afspraken rond zijn (wellicht pas morgen):  

o Een intern bericht opgesteld (nog af te stemmen met de trekkers en de betrokkenen zelf) dat 
bedoeld is voor de RES bestuurders 

o Een Q&A opgesteld voor het geval er vragen komen 
  
M.b.t. planning: 

 en zijn team werken nu een planning uit waarbij het uitgangspunt is dat: 
 De raden in september (uiterlijk voor het Herfst reces) besluiten over onze RES 1.0 
 De colleges allemaal eind aug/1ste week sept finaal besluiten over hun eigen raadsvoorstel (voor het reces is 

het RES bod beschikbaar voor informele afstemmingen in het college) 
 De Net impact analyse loopt door maar kan wellicht, doordat we extra tijd hebben, wat verfijnd worden op 

het gebied van ‘combineren van projecten’ en ‘eventuele fasering’. 
 De gemeenten hebben hierdoor ook extra tijd (nader te bepalen hoeveel precies) voor hun lokale/sub-

regionale participatie 
 Wat we aan het IRP gaan aanleveren zullen we nog even moeten afstemmen  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 18:14 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
CC: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg 
<R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Onderwerp: Opgave bemiddelaar RES U16 en profielkenmerken IW19022021 
  
Beste Hilde, 
  
Hierbij een A4 met de kernopgave en de gevraagde profielkenmerken. 
  
Voor allen de update van vanmiddag: 

1. Communicatiebericht (intern & extern) opgesteld en akkoord door Rob > let op er moet ook een extern 
bericht geplaatst worden volgens de gouden communicatieregels: “Regie houden op de boodschap i.v.m. 
lekken” en we zien stakeholders binnenkort.  

2. Pakket met materiaal verstuurd naar Wouter 
3. Bijgaand profiel maar vooral kern elementen die aanleiding vormen voor bemiddeling 

  
  
Voor nu wens ik jullie een goed weekend toe. 
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Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 7 februari 2021 22:57
Aan: Essen,

Onderwerp: RE: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix

Geachte gedeputeerde Van Essen, beste Huib, 
 
Op 11 december 2020 stuurde u ons een aantal vragen met betrekking tot kernenergie. Hierbij 
ontvangt u onze antwoorden. 
 
1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke 
lange termijn energiemix? 
Wij begrijpen dat er landelijk een discussie gevoerd wordt over kernenergie. De ambitie om 49% CO2 
reductie te behalen in 2030, en 95% in 2050, betekent dat er veel duurzame energie opgewekt moet 
worden. De energietransitie vraagt daardoor om ruimte, met name in het buitengebied. Het valt niet 
mee om locaties aan te wijzen waar deze energie opgewekt mag worden. Dat merken wij ook in onze 
gemeente. De vraag, of kernenergie daarom een onderdeel zou moeten uitmaken van de landelijke 
lange termijn energiemix, is echter niet behandeld in onze gemeenteraad. 
 
2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn 
energiemix op het grondgebied van uw eigen gemeente? 
Nee, daar is geen belangstelling voor. Er zijn op dit moment drie locaties in Nederland waar de bouw 
van een kerncentrale toegestaan is. Deze locaties bevinden zich niet in onze gemeente. Daarnaast 
hebben wij niet de verwachting dat onze gemeente geschikt is voor een kerncentrale. 
 
3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie 
verbonden? 
Niet van toepassing 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Essen, Huib van [mailto:huib.van.essen@provincie-utrecht.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:32 
Aan: Astrid Janssen; Bas Lont ; Christa Hendriksen ; Dolf Smolenaers; Erik van Beurden; Gerrit Spelt; Hans Marchal; 
Hilde de Groot; Jeroen.willem.klomps; Jolanda de Heer; Kiki Hagen; Lot van Hooijdonk; Marco Verloop ; Marieke 
Schouten ; Mark Röell; Nermina Kundić; Paul Heijmerink; Pieter de Kruif; pj.bekker@ijsselstein.nl; Rob Jorg; Sander 
van 't Foort; Tymon de Weger; Wilma de Boer; Wim de Jong ; Wouter Catsburg ; Yolan Koster 
CC:  
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix 
 
Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
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bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
 
Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
 
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar  

 Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
 
 
 
 
 
 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde 
persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u 
om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 7 februari 2021 22:57
Aan: Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix

Geachte gedeputeerde Van Essen, beste Huib, 
 
Op 11 december 2020 stuurde u ons een aantal vragen met betrekking tot kernenergie. Hierbij 
ontvangt u onze antwoorden. 
 
1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke 
lange termijn energiemix? 
Wij begrijpen dat er landelijk een discussie gevoerd wordt over kernenergie. De ambitie om 49% CO2 
reductie te behalen in 2030, en 95% in 2050, betekent dat er veel duurzame energie opgewekt moet 
worden. De energietransitie vraagt daardoor om ruimte, met name in het buitengebied. Het valt niet 
mee om locaties aan te wijzen waar deze energie opgewekt mag worden. Dat merken wij ook in onze 
gemeente. De vraag, of kernenergie daarom een onderdeel zou moeten uitmaken van de landelijke 
lange termijn energiemix, is echter niet behandeld in onze gemeenteraad. 
 
2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn 
energiemix op het grondgebied van uw eigen gemeente? 
Nee, daar is geen belangstelling voor. Er zijn op dit moment drie locaties in Nederland waar de bouw 
van een kerncentrale toegestaan is. Deze locaties bevinden zich niet in onze gemeente. Daarnaast 
hebben wij niet de verwachting dat onze gemeente geschikt is voor een kerncentrale. 
 
3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie 
verbonden? 
Niet van toepassing 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Jorg  
Wethouder  
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
Van: Essen, Huib van [mailto:huib.van.essen@provincie-utrecht.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 16:32 
Aan: Astrid Janssen; Bas Lont ; Christa Hendriksen ; Dolf Smolenaers; Erik van Beurden; Gerrit Spelt; Hans Marchal; 
Hilde de Groot; Jeroen.willem.klomps; Jolanda de Heer; Kiki Hagen; Lot van Hooijdonk; Marco Verloop ; Marieke 
Schouten ; Mark Röell; Nermina Kundić; Paul Heijmerink; Pieter de Kruif; pj.bekker@ijsselstein.nl; Rob Jorg; Sander 
van 't Foort; Tymon de Weger; Wilma de Boer; Wim de Jong ; Wouter Catsburg ; Yolan Koster 
CC:  
Onderwerp: opvolging motie kernenergieonderzoeken in lange termijn energiemix 
 
Geachte wethouder, portefeuillehouder Energietransitie,  
 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben Provinciale Staten eind september de concept RES-boden besproken en 
vastgesteld. Daarmee is er in PS steun voor de aanpak van de verschillende regio’s en voor de hoogte van de 
conceptboden. Ook hebben zij aangegeven zich in te spannen om deze boden mogelijk te maken. Met andere 
woorden: er is steun voor de in de RES’sen geformuleerde doelen voor duurzame energie opwek (met bestaande 
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bewezen technieken: dus zon en wind) voor 2030. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken: de provincie heeft zich 
immers net als gemeenten gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot 2030 is hiervoor de 
uitvoering van de RES’sen randvoorwaardelijk.  
 
Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het klimaatakkoord te halen. 
Mogelijk kunnen andere technieken dan ook een bijdrage aan de opwek van duurzame energie leveren. De Staten 
hechten eraan om deze mogelijkheden goed in beeld te krijgen en hebben in dat licht een motie over kernenergie 
aangenomen.  In de bijlage treft u deze motie aan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten 
gevraagd om, in navolging van de motie aangenomen door de Tweede Kamer en het gesprek wat naar aanleiding 
van die motie gaat plaatsvinden, bij de gemeenten te inventariseren of, en zo ja onder welke voorwaarden, er 
belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix. Daarom wil ik u graag 
verzoeken om een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix op 
het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie verbonden? 
 
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk op 31 januari 2021. Deze kunt u sturen naar  

Wij maken een overzicht van de reacties en zullen deze 
aanbieden aan Provinciale Staten en aan alle gemeenten die hebben gereageerd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
 
 
 
 
 
 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde 
persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u 
om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 22:50
Aan: ; Essen, Huib van; Els Otterman; Rob Jorg
CC:
Onderwerp: Re: Start communicatie ‘RES U16 - Meer tijd nodig’

Dag allen, 
Voor mij akkoord.  
Wie is dan woordvoerder? Erg lastig zo tijdens het reces.  
Ik zie me dat niet kunnen waarmaken, alleen op een eiland met een klein kind.  
Hilde 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: Monday, February 22, 2021 6:55:38 PM 
Aan: Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  

communicatie ‘RES U16 - Meer tijd nodig’  
  
Beste Huib, Els, Hilde en Rob, 
 
Hierbij ontvangen jullie het definitieve interne en externe bericht over de ontwikkelingen binnen de RES U16. 
 
Vanavond nog wordt het bijgevoegde interne bericht verzonden aan het AOG, ABG. Kopgroepen, E-tafel, W-tafel, 
C&P-tafel, Bestuurders KNR-tafel, Bestuurders Waterschappen, Directeur U10 en het Kernteam. 

 stuurt het bericht aan de griffiers van de gemeenten, zodat de griffiers dit bericht kunnen doorsturen 
aan de raadsleden. @Huib van Essen<mailto:huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>: conform afspraak stuurt 
Maurits dit bericht niet door aan de griffier van de provincie Utrecht. Jij coördineert de interne verzending binnen 
de PU. 
 
Morgen stuur ik het bijgevoegde externe bericht aan belanghouders waar we eerder recent contact mee hebben 
gehad en waar we een mailadres van hebben. Denk hierbij o.a. aan NMU, LTO, Energie van Utrecht etc. De exacte 
verzendlijst deel ik morgen met jullie voor het complete overzicht. Jullie ontvangen morgen ook de Q&A die bij dit 
bericht hoort, waarmee vragen eenduidig beantwoord kunnen worden. 
 
Wanneer beide berichten morgen bij een brede groep bekend zijn, plaats ik het externe bericht ook op de website 
van U10 en de website van RES U16. Daarmee is effectief het nieuws openbaar en voor iedereen toegankelijk. 
Daarom lijkt het mij ook verstandig om de regie te houden wat hierover in de media verschijnt. Er is nu nog niet 
voorzien dat we ook een persbericht sturen. Ik wil voorstellen om bijgevoegd persbericht (wat in feite neerkomt op 
het externe bericht) naar lokale en regionale media te verzenden. 
 
Groet, 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 19:46
Aan:
CC: Els Otterman; hilde.de.groot@houten.nl; Rob Jorg;  

Onderwerp: Re: Voorstel interne en externe communicatie - Meer tijd voor RES U16

Beste  
 
Snelheid is belangrijk en daarom ook heel goed dat je dit zo snel oppakt! 
Maar onze inschatting dat tot maandag wachten In dit geval verstandiger is. Ik vraag je sowieso even nog geen 
bericht naar de Staten(griffie) te sturen. Daar wil ik eerst zelf eerst nog beter op meelezen en over afstemmen 
voordat het de deur uit gaat. 
 
Groet, Huib. 
 

Van:  
Verzonden: vrijdag, februari 19, 2021 7:29 PM 
Aan: Essen, Huib van 
CC: Els Otterman; hilde.de.groot@houten.nl; Rob Jorg;  

 Voorstel interne en externe communicatie - Meer tijd voor RES U16 
  
Beste Huib, 
 
Dat begrijp ik. Mijn overweging om voor te stellen om dit z.s.m. te versturen was dat bestuurders waarschijnlijk al 
snel een terugkoppeling geven aan hun ambtenaren over het bestuursoverleg. Door snel te communiceren houden 
we de boodschap eenduidiger. Hoe staat de rest er in om te wachten tot maandagochtend? 
 
@ Huib: Ik heb  al een bericht gestuurd vanmiddag om af te stemmen maandag over het persbericht. 

Groet, 
 

 
 

Op 19 feb. 2021 om 18:20 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Beste  
 
Fijn dat jullie dit zo snel hebben opgepakt. Ik wil dit wel graag nog even beter afstemmen. 
Is het ok om dit naar maandag uit te stellen? Lijkt mij echt verstandiger ook omwille van de 
zorgvuldigheid. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 





Den Haag, 23 maart 2021  

 

Geachte leden van de formatie, 

 

Graag informeer ik u namens de Programmaraad van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP 

RES) over de belangrijkste uitdagingen in de komende fase van de Regionale Energie Strategieën (RES). Als 

Programmaraad hebben wij een zeer diverse en brede achtergrond en lichten wij u graag in over onze kijk op de 

RES. Ik geef een korte stand van zaken, bespreek de uitdagingen, geef een vooruitblik naar de komende fase en 

benoem daarna welke punten wij als essentieel beschouwen om op de goede weg richting de RES2.0 te blijven. 

 

Allereerst een korte introductie van het NP RES en van de Programmaraad van het NP RES. Het NP RES ondersteunt 

de 30 RES-regio’s bij het maken van hun Regionale Energiestrategie. De Programmaraad is een platform 

waarbinnen vertegenwoordigers van landelijke organisaties en bestuurlijk afgevaardigden uit de regio’s 

samenkomen op persoonlijke titel. Het zijn partijen die in de regio’s meedenken en/of -doen aan de 

totstandkoming en uitvoering van de RES, zoals bestuurlijk trekkers van de regio’s, Netbeheer.nl, NMF, NVDE, 

JongRES, FNV, Energie.nl, Energie Samen en de Participatie Coalitie. De Programmaraad is gericht op het creëren 

van oplossingen en interventies, met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de RES’en. Deze raad 

heeft een adviserende rol voor het NP RES. 

 

De stand van zaken van het RES-proces 

In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal waar gemeenten, provincies, waterschappen 

met het rijk, netbeheerders, maatschappelijke organisaties werken aan het ontwikkelen van plannen voor 

duurzame energieopwekking op land. Ook wordt ingezet op het betrekken van inwoners en ondernemers bij het 

RES-proces. De regionale aanpak werpt zijn vruchten af. De concept-plannen van de RES-regio’s zijn goed 

onderbouwde documenten en het doel van 35 TWh duurzaam opgewekte energie op land in 2030 lijkt haalbaar, 

wat echter nog zeker geen gelopen race is. Ook in het ROB-advies ‘Van Parijs naar praktijk’ (2021) wordt het succes 

van RES-aanpak bevestigd. Deze raad pleit er onder andere voor om ‘de uitvoering van het Klimaatakkoord te enten 

op de aanpak en de regionale structuur zoals die in de RES tot stand is gekomen’. Binnen de RES is er de afgelopen 

maanden een intensief proces opgang gebracht. Er wordt structureel samengewerkt over de grenzen van eigen 

organisaties heen, wat het RES-proces absoluut ten goede komt.  

 

Uitdagingen binnen de RES 

Naar aanleiding van de concept-RES’en is er een aantal knelpunten en uitdagingen gesignaleerd. Deze zijn 

opgepakt, onderzocht en uitgediept door vier onafhankelijke werkgroepen. De adviezen bieden belangrijke input 

voor het vervolgtraject van de RES. Deze adviezen zijn hier https://www.regionale-

energiestrategie.nl/ondersteuning/kansen+en+knelpunten/1886094.aspx te vinden. De adviezen zijn door 

departementen, regio’s, netbeheerders en andere relevante partijen serieus opgepakt. Aan de voorgestelde 

oplossingen wordt gewerkt. 

 

Een uitdaging binnen de RES die expliciet de aandacht verdient is participatie. Hoewel er flinke stappen zijn gezet 

rondom participatie en steeds meer inwoners worden betrokken, geldt dat lang niet voor alle inwoners. Het 

betrekken van inwoners vraagt blijvend aandacht. Het betrekken van mensen is niet hetzelfde als het hebben van 

draagvlak. Er ligt nog een grote opgave om voldoende maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie op land 

te creëren. Meer inwoners moeten worden betrokken in alle fases van het proces van de RES. Hier is ook landelijk 

aandacht in media over de noodzaak van de opwekking van duurzame energie op land noodzakelijk bij. 



 

Een andere grote opgave binnen de RES doet zich voor rondom het elektriciteitsnet. Binnen de huidige plannen lijkt 

de voorkeur binnen de RES-regio’s uit te gaan naar zon boven wind. Dit betekent en grotere belasting voor het 

elektriciteitsnet en hogere maatschappelijke kosten, doordat (meer dan bij wind) moet worden geïnvesteerd in 

uitbreiding van het elektriciteitsnet. Slimme oplossingen moeten worden gezocht om enerzijds naar een optimalere 

balans te bewegen tussen zon en wind. En anderzijds te zoeken naar hoe de voorkeurspositie van zon zo op te 

pakken dat het haalbaar en betaalbaar blijft. Innovatie kan daarbij helpen. Ook is het van belang dat in het gesprek 

met inwoners en volksvertegenwoordigers goed wordt onderbouwd wat gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Alleen 

dan kan een goede afweging worden gemaakt tussen verschillende belangen. 

 

Ook op de arbeidsmarkt zien we uitdagingen. Er zullen tekorten ontstaan in de bemensing binnen het werk dat de 

energietransitie veroorzaakt. De zoekgebieden en locaties in de RES’en worden uiteindelijk projecten voor 

netbeheerders, energiecoöperaties en energiebedrijven waar veel menskracht bij nodig is. Uiteraard biedt de 

energietransitie en de RES ook kansen voor de arbeidsmarkt, maar deze moeten dan wel op een slimme manier 

worden benut. Dit vraagt om intensievere afstemming tussen de RES-organisaties en arbeidsmarktregio’s in de 

volgende fase van het RES-proces.  

 

Vooruitblik 

De komende periode staat in het teken van uitvoering. De plannen uit de concept-RES’en komen voor te liggen ter 

besluitvorming in Colleges en Raden, waarna de RES1.0 definitief kan worden aangeleverd. Vervolgens is het tijd 

om plannen in praktijk te gaan brengen. Het vraagt om een grote inspanning en lastige, vaak politieke, keuzes in de 

regio’s en op nationaal niveau. Er liggen stevige uitdagingen en belemmeringen op tafel en deze vragen om actie en 

keuzes van álle betrokkenen. De stevige samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden en andere 

netwerkpartners voortzetten is daarbij essentieel. De RES 1.0 is een belangrijke stap, maar de RES stopt niet na 1 

juli 2021. Ook de horizon van 2030 is geen absoluut eindpunt. De energietransitie zal zich blijven ontwikkelen 

richting 2050 en nog verder. Participatie, ruimtelijke inpassing en energiesysteemefficiëntie vragen om langjarige 

aandacht. En dat gaat niet vanzelf en niet voor niks. Het vraagt om langjarige (financiële) ondersteuning vanuit het 

Rijk. Op korte termijn is helderheid nodig voor de regio’s en NP RES zodat het goede werk geen vertraging oploopt. 

De RES is onderdeel van het Klimaatakkoord, dat na een zorgvuldige afweging gesloten is. Het is van belang om de 

komende tijd de goede afspraken uit dit akkoord schept te houden, ook al gaan belangen in verkiezingstijd weer 

schuren.  

 

Aandachtspunten 

Zoals genoemd is het behalen van de doelen van de RES nog lang geen gelopen race. Wij onderscheiden de 

volgende punten die essentieel zijn om een goed proces en een goede output te realiseren de komende fase: 

• Draag een helder verhaal uit als (nationale)overheid. 

Voor de decentrale overheden is het cruciaal dat zij zich gesteund voelen door de landelijke politiek. Het is 

belangrijk dat het nut en de noodzaak van de energietransitie (en de RES’en) wordt benadrukt in de 

media. Door gezamenlijk achter de opgave te gaan staan, kan onrust en ongenoegen in de maatschappij 

worden verminderd.  

• Participatie vraagt blijvend aandacht 

Om de energietransitie op een gedragen manier te kunnen voltrekken, is het essentieel dat voldoende 

inwoners participeren. Dat geldt zeker ook binnen de RES’en. Het intensief betrekken van inwoners kost 

veel middelen en vraagt voldoende capaciteit en deskundigheid aan de kant van gemeenten én om 

onafhankelijke begeleiding van de participatieprocessen. Een sterkere borging van de participatie van 

inwoners in de volgende fase van het RES-proces is cruciaal. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies 



in de regio’s hier financieel bij worden gesteund. Ook de aandacht voor de verbinding met de 

warmtetransitie, welke inwoners nog directer raakt is essentieel. Als laatste vraag ik aandacht voor het 

belang van 50% lokaal eigendom in het kader van de RES. De regio’s onderschrijven dit belang en werken 

aan dit mogelijk maken.  Ook dit vraagt ondersteuning op kennis, kunde en capaciteit in de regio’s en bij 

de inliggende gemeenten. 

• Zorg voor realistische financiële ondersteuning voor de RES-organisaties en voor het NP RES 

De structuren die nu zijn opgezet en de ervaring en kennis die nu is opgebouwd mag niet verloren gaan. 

Ook in de periode naar de RES2.0 is het van groot belang dat de RES-organisaties financiële steun krijgen. 

Ook NP RES is noodzakelijk voor het proces door haar verbindende rol en haar vermogen om kennis te 

verstrekken. Zorg ervoor dat dit programma voortgang krijg in de komende jaren. 

• Pas de SDE-regeling aan 

Momenteel is deze regeling alleen efficiëntie gestuurd. In de regio’s moet echter ook rekening worden 

gehouden met ruimtelijke aspecten van energieprojecten en maatschappelijke acceptatie. Ons advies is 

dan ook om de SDE-regeling aan te passen, zodat deze aansluit bij de ontwikkelingen in de regio, vanuit de 

integraliteit van het energiesysteem. Hiervoor zullen de RES-regio’s vanuit gezamenlijkheid een set aan 

maatschappelijke minimumeisen opstellen. Het rijk moet vervolgens zorgen voor meer ruimte in de SDE 

door deze meerkosten daarin mee te nemen. Daarnaast is de SDE gekoppeld aan het doel van 35TWh. Wij 

adviseren om, wanneer projecten breed gedragen zijn en de aansluiting op het net mogelijk is, 

subsidiering wel te verstrekken als de grens van 35 TWh is bereikt. Met zicht op elektrificatie is het zonde 

om deze projecten te laten lopen.  

 

Wij hopen van harte dat u onze adviezen tot zich neemt en meeneemt in de plannen van het nieuwe kabinet. We 

lichten onze punten desgewenst uiteraard graag nader toe. 

 

Hartelijke groet, 

Namens de Programmaraad van het NP RES, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 
 

Bestuurlijke bijeenkomst “Regionale democratie” 
 
Datum:  vrijdag 23 april 2021 
Tijd:    13.30- max 15.30 uur 
Locatie:  Online, via Zoom 
 
NPRES organiseert op vrijdag 23 april 2021, van 13.30 - 15.30 uur een bestuurlijke RES-
bijeenkomst met als onderwerp “regionale democratie”.  
 
Joost Westerweel, recentelijk gepromoveerd op het onderzoek naar 'lokale democratische 
innovatie' en Martijn van der Steen (NSOB en Erasmus Universiteit) lichten het onderwerp 
toe door middel van een presentatie. 
Daarna gaan we onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek over RES en 
democratie met bestuurders uit de regio, waaronder Berend Potjer, gedeputeerde in de 
provincie Zuid-Holland. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wat vraagt dit thema in 
de komende fase van het RES proces? Hoe gaan we om met de dilemma’s die er zijn?  
  
De bijeenkomst vindt plaats via Zoom, deelnemers kunnen vragen stellen en reageren op 
stellingen.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier op de website. De link om deel te 
nemen ontvangt u vanwege veiligheidsredenen kort van tevoren via email.  
 
Voor deze online-bijeenkomst zijn genodigd: bestuurders van de RES-regio’s, eventueel in 
aanwezigheid van de RES-coördinator, vertegenwoordigers vanuit het Rijk, bestuurders 
namens de netbeheerder, de leden van de Programma Raad van NP RES en de 
portefeuillehouders RES en ruimte van VNG, IPO en Unie van Waterschappen.  
 
 



 
  

 

 
 
Aan: 

De demissionair Minister van Economische Zaken en Klimaat 
De demissionair Minister van Financiën 

Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 
  
 
 
 
 
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
                                                                                                   U21032501                           25 maart 2021 

       
onderwerp 

Financiering continuering van het RES-proces 

 
Excellenties, Geachte mevrouw Ollongren, de heer Van ’t Wout en de heer Hoekstra, 
  

Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat dertig regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Met het ondertekenen van het 
Klimaatakkoord zijn wij als decentrale overheden aan de slag gegaan met het opstellen van 30 Regionale 
Energiestrategieën (RES). We werken hierbij zoveel mogelijk samen met alle partners zoals de verschillende 
gemeenten, waterschappen, provincie, de netbeheerder, de participatietafel en belangenorganisaties binnen 
onze regio’s. De afgelopen twee jaar hebben we met elkaar enorm veel bereikt met de RES’en. En dit proces is 
nog volop gaande. In de regio’s wordt toegewerkt naar besluitvorming voor 1 juli. Wat als daarna het proces 
stilvalt en de ambities waaraan hard gewerkt is niet gerealiseerd gaan worden? Wat zegt dit over de 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van ons als overheid richting onze samenwerkingspartners en de 
samenleving?  
 
Zonder budget geen uitvoering 
Tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie op 3 december jl. is toegezegd helderheid te geven over de 
continuering van de ondersteuning van het RES-proces. We weten dat u en uw ambtenaren een voorstel voor de 
voorjaarsnota hebben gedaan. Toch sturen wij u deze brandbrief om te onderstrepen dat zonder budget de 
RES’en stilvallen na 1 juli 2021. Het Nationaal Programma RES en de 30 RES organisaties zijn een cruciale factor in 
de uitvoering van de RES 1.0. Deze netwerkorganisaties zijn noodzakelijk om de uitvoeringskracht van de 
decentrale overheden te ondersteunen, versnellen en verstevigen in kennis en competenties. Daarnaast is het 
essentieel dat gemeenten, provincies en waterschappen de financiële middelen krijgen voor de uitvoering, zoals 
de begeleiding van de projecten en het inrichten van de participatieprocessen. 



 
 
 

 - 2 - 

 
We begrijpen dat een volledig budget voor de gehele kabinetsperiode pas tijdens de kabinetsformatie aan de 
orde is, maar geven u hierbij aan dat wij om het proces door te laten gaan vanaf 1 juli 2021 financiële middelen 
nodig hebben om het proces in tempo en intensiteit te kunnen blijven continueren.  
 
Op initiatief van de Provincie Gelderland, en van harte gesteund door het RES beraad, de 12 provincies (IPO), VNG 
en UvW is een tussentijdse toezegging nodig van € 4 miljoen voor de resterende periode in 2021 om de RES-
organisaties niet stil te laten vallen. En op korte termijn ook een toezegging voor 2022. We doen een dringend 
beroep om hier voor 1 juli 2021 uitsluitsel over te geven.  
Zonder financiële steun zullen er andere keuzes worden gemaakt in het verdere RES-proces.  
Zoals u weet zijn de RES’en een iteratief proces waarin partijen vanuit gezamenlijkheid werken aan de uitvoering 
van duurzame elektriciteitsprojecten en duurzame bovengemeentelijke warmtebronnen. Het is een proces met 
een tijdlijn en tijddruk. Momenteel zitten we in de fase waarin we de ambities en plannen (zoekgebieden en 
zoeklocaties voor wind en zon) in de RES 1.0 vastleggen voor 1 juli 2021. We willen benadrukken dat het proces 
van de RES’en hierbij niet eindigt op 1 juli 2021. Sterker nog, we hebben samen afgesproken dat alle 
vergunningen voor deze energieprojecten uiterlijk 1 januari 2025 zijn vergeven. Dan kunnen we ons niet 
veroorloven processen stil te leggen vanwege capaciteit of budget. 
 
Hoogachtend,  

 
 

Namens:  
De energieregio’s verenigd in het RES-beraad,  

Interprovinciaal Overleg  Theo Bovens  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  Jan van Zanen  

Unie van Waterschappen  Rogier van der Sande  
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord  Ed Nijpels 

 



1

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 12:30
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van; '
Onderwerp: brief NP RES programmaraad aan formateur(s)
Bijlagen: Brief aan formatie namens Programmaraad NP RES.pdf

Goedemiddag allen, 
 
Ter info de brief die de Programmaraad NP RES (waar ik op persoonlijke titel lid van ben) heeft 
verstuurd aan de leden van formatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 10:50
Aan: hilde.de.groot@houten.nl; Essen, Huib van;  Rob Jorg
Onderwerp: FW: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 

uur
Bijlagen: 210423 Bestuurlijke RES-bijeenkomst regionale democratie - uitnodiging.pdf

Hoi collega’s, 
 
Zie onderstaande uitnodiging. Hebben jullie die ook? 
Heel interessant volgens mij, maar ik heb die dag cursus en kan er dus niet bij zijn. 
Gaat iemand van jullie er wel naar toe? En/of kan ik deze ook aan een collega doorsturen? 
Want zeer actueel vraagstuk dat relevant is voor veel meer dan alleen RES. Met alle regionale opgaven (IRP, stikstof, 
bodemdaling) en samenwerking zullen we ons misschien toch ook eens over moeten buigen of we niet eens 
nadenken of we de democratische besluitvorming ook misschien anders kunnen organiseren… 
 

Met vriendelijke groet, 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:02 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 uur 
 
Geachte heer/mevrouw,  
   
Op vrijdag 23 april 2021 organiseert NP RES een (online) bestuurlijke bijeenkomst met als thema “regionale 
democratie”. In de bijlage treft u meer info aan. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom, van 13.30 – max 15.30 
uur,  onder leiding van dagvoorzitter .  
   
U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging. We zien uw aanmelding graag tegemoet!  
   
Met vriendelijke groet,  
Namens NP RES,  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
  

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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w: www.regionale-energiestrategie.nl 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 12:37
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van; '
Onderwerp: FW: Brief aan ministeries vervolg RES 1.0 concept - svp uw reactie
Bijlagen: Brief aan demissionair minister EZK en Financien inzake Financiering continuering 

van het RES-proces.docx

En nogmaals goedemiddag, 
 
Ook ter info. Op het verzoek of ik op ultra korte termijn kon instemmen met bijgaande brief heb ik als 
volgt geantwoord: 
 
Beste Kristel, 
 
Ik kan deze brief volmondig steunen. 
Zowel als bestuurlijk trekker U16 als op persoonlijke titel NP RES programmaraad lid 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van: Info | NPRES <info@npres.nl>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 11:19 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Brief aan ministeries vervolg RES 1.0 concept - svp uw reactie 
 
Beste bestuurlijk trekker,  
Beste RES coördinator, 
  
In de provincie Gelderland is onder regie van de regio Arnhem Nijmegen het initiatief ontstaan om een brief te 
schrijven aan de ministers van BZK, EZK en Financiën met betrekking tot de financiering van de RES’en. Tijdens het 
notaoverleg Klimaat en Energie op 3 december jl. is toegezegd helderheid te geven over de continuering van de 
ondersteuning van het RES-proce. We krijgen vanuit NP RES vanuit meerdere regio’s vergelijkbare signalen. En 
geven deze signalen ook al enige tijd door aan rijk en koepels in ons opdrachtgevend overleg.  We hebben het 
signaal van Arnhem-Nijmegen voorgelegd aan de koepels met de vraag om dit signaal op te schalen net als bij vorige 
brief mbt campagne. We leggen dezelfde vraag aan jullie voor. 
  
We horen ook graag of jullie regio de oproep onderschrijft. Dat kan in een reply op deze mail. 
  
Het streven is om de brief z.s.m. op de post te doen. We ontvangen heel graag uw reactie uiterlijk morgen einde van 
de dag. 
  



 
  

 
  

 
 

 

 

  

 

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 4 april 2021 15:40
Aan:  Els Otterman; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: 0.8 conceptversie RES 1.0 - RES U16

Beste  e.a. 
 
Ik zie dat er heel hard en goed is gewerkt. Er ligt al heel veel goed materiaal. Complimenten. 
 
Hierbij mijn input. Het is een beetje een mix van details en bestuurlijke aandachtpunten. 
 

1. Wat gaan we uiteindelijk vragen dat de parlementen goedkeuren? En als we dat weten, is dat 
per besluitpunt goed terug te vinden in de RES 1.0? 

2. Blz. 5, pnt 1.3 Werkwijze, midden in de 2de alinea staat “… steeds de afweging gemaakt, waar 
dat het beste kan. Waar de economie het meeste baat heeft en de natuur het minste schaadt.” 
: Door deze formulering lijkt het alsof we alleen naar economie en natuur kijken. Dat vind ik 
ongelukkig. Aspecten veiligheid, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en technische haalbaarheid & 
betaalbaarheid spelen ook een belangrijke rol. 

3. Blz. 8, 1.6 Juridische status, ik mis in de tweede zin (naast VNG en IPO) de Unie van 
Waterschappen 

4. Blz. 8, onder sub kopje ‘Milieueffectrapportages binnen de RES’: Als gem UH nemen we de 
meest kansrijke wind zoekgebieden al mee in de MER voor de Omgevingsvisie. Deze optie is 
niet opgenomen. Wellicht dat meerdere gemeenten dat doen. 

5. Blz 9, onder 2.1 Samenwerking aan de RES: Wellicht hier iets opnemen dat het NL totaal van 
de concept RESen  een bandbreedte aan opbrengst heeft die hoger uitkomt dan 35TWh, maar 
dat het allerminst zeker is dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt doordat aspecten als 
ruimtelijke procedures en aansluitcapaciteiten nog voor veel uitval kunnen zorgen. Dit omdat ik 
van verschillende kanten (zoals raadsleden) hoor dat ons bod daarom niet nodig is. Als in dit 
stuk hier duiding aan wordt gegeven, worden vragen wellicht voorkomen en/of dat bestuurders 
allemaal hetzelfde antwoord geven. 

6. Blz. 13, volgorde van de bouwblokken: Ik dacht dat we als 2de bouwblok ‘Zon op dak’ zouden 
opnemen. Dit omdat dit blok maatschappelijk het minst omstreden is. Ik zie nu dat het als blok 
3 staat opgenomen, dus pas na de resultaten van de lokale zoekprocessen. Is daar een goede 
reden voor? 

7. Blz. 15, onder 3.3.2. Ruimtelijke kwaliteit: Bij de 5 typen landschappen i.r.t. ruimtelijke 
kwaliteit staat: “…waar hernieuwbare opwek op een specifieke manier moet worden ingepast 
om ruimtelijke kwaliteit te borgen””  

a. Wat is de status van het woord ‘moet’ ? Mag in die type landschappen de inpassing 
alleen op deze wijze? Is dit bindend voor de gemeenten? 

b. En waarom begint het niet overal voor wind met ‘in lijn opstelling langs grootschalige 
infrastructuur’? Dat is namelijk niet zo bij de landschapstypen 2, 3 en 4. 

8. Blz. 16, daar worden twee overkoepelende landschappen benoemd (het infra landschap en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie) en vervolgens nog het Groene Hart. In de POVI worden 5 
‘karakteristieke landschappen’ benoemd. (POVI blz. 106)  Hier is het Groene Hart er één van. 
Binnen de U16 liggen ook de karakteristieke landschappen ‘Rivierengebied’, ‘Utrechtse 
Heuvelrug’ en een stukje “Gelderse Vallei’. Ik denk dat alleen het Groene Hart benoemen niet 
evenwichtig is naar de gemeenten die de andere landschappen hebben. Is het een idee om de 
POVI indeling te hanteren? 

9. Blz. 18, 3.4.2. Aansluitbaarheid. Hier staat nu: “Op dit moment heeft Stedin 0,54TWh 
beschikbaar op de MS ringen.” Dit zal bij raden de volgende vragen opleveren:  

a. Wat zijn MS ringen en waarom zijn alleen deze ringen mogelijk 
b. Wat is er nodig, en hoeveel tijd vraagt dat, om die 0,54 TWh te vergroten? Wie beslist 

dit? 
10. Blz. 38, 3.9.4. Innovatie: Kunnen we daarin opnemen dat er bij Windmolens ook nog steeds 

innovatie plaatsvind op het gebied van overlast (geluid, trillingen). En wellicht ook iets over 
zonnevelden (vormgeving, meedraaien etc) 







1

Van: Jolanda de Heer <Jolanda.de.Heer@rhenen.nl>
Verzonden: maandag 29 maart 2021 07:44
Aan:  Geert Ritsema;  

; Essen, Huib van; j.van.der.meer@gelderland.nl; 
 

Onderwerp: Re: aangepast tekstje over natuur en energie in RES

Goedemorgen allen, 
De toevoeging van het jaartal 2027 zou ik weglaten. Dit is immers al elders vastgelegd. Dat is al lastig genoeg. Want 
wanneer je vandaag initiatief zou nemen (bijv. Op een maisakker op zeer arme grond, waar nu veel foute 
meststoffen opgaan, maar wel nnn is) tot bijv. Een zonneweide, dan is het al lastig genoeg om in 2027 zonnepanelen 
te hebben liggen, door alle te doorlopen procedures. Laat staan dat er dan al natuur/biodiversiteit is ontwikkeld. Dat 
is een hele tour.  Niet nog meer drempels opwerpen graag maar de positieve ontwikkeling naar natuur (vind ik ook 
nodig) stimuleren op andere manieren dan regels.  Regels herhalen ook niet. 
Hartelijke groet, 
Jolanda 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: Sunday, March 28, 2021 9:50:33 PM 
Aan:  Jolanda de Heer 
<Jolanda.de.Heer@rhenen.nl>; Geert Ritsema <geert.ritsema@ede.nl>;  

 Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
j.van.der.meer@gelderland.nl <j.van.der.meer@gelderland.nl>;  

 
 

Onderwerp: RE: aangepast tekstje over natuur en energie in RES  
  
Hallo Ralph en anderen, 
Wij hebben de volgende opmerking: er staat een tegenstrijdigheid in mbt N2000 en de termijn voor afronding NNN 
ontbreekt. Zie hieronder met groen gemarkeerd in jouw tekst.  
  
Wij koesteren de waarden en kwaliteiten van de natuur in onze regio. In de inwonerraadpleging en het advies van het 
Burgerforum klinkt deze boodschap prominent door. Voor hetnatuurgebieden (Natura 2000, Natuur Netwerk 
Nederland) constateren we dat op basis van de Wet natuurbescherming duurzame opwek alleen mogelijk is, als wordt 
aangetoond dat beschermde soorten en gebieden niet worden aangetast. We sluiten energie opwekking in natura 
2000 gebieden uit, conform de recent vastgestelde omgevingsverordening van provincie Utrecht. Vanwege de 
complexiteit en procedurele risico’s zien we nieuwe plannen voor ontwikkeling in bestaande natuurgebieden (NNN) 
nauwelijks als reële optie in de periode tot 2030. In gebieden binnen Natuur Netwerk Nederland die nog niet als 
natuurgebied zijn ingericht kan worden verkend of er mogelijkheden zijn voor duurzame opwek, mits dit bijdraagt 
aan de op lange termijn beoogde ontwikkeling van nieuwe natuur uiterlijk 2027 en met inachtneming van de 
voorwaarden in de Wet natuurbescherming. 
  
Op lange termijn dus vervangen door 2027: dat is de termijn die is vastgelegd voor NNN tussen Rijk en provincies. 
Overigens streeft Gelderland ernaar het Natuur Netwerk in 2025 af te ronden. 
  

  





 
 

Volg Berenschot op:     
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

 
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente of bij de Disclaimer 

 m         m    
   m
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 11:30
Aan: Rob Jorg; Els Otterman; Hilde de Groot
CC:
Onderwerp: Re: Akkoord op persbericht - Meer tijd RES U16

DANK. Goed persbericht! 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Wednesday, March 3, 2021 8:57:19 AM 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
CC:  Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Akkoord op persbericht - Meer tijd RES U16  
  
Hallo, 
  
Ik ben ook okay.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 22:25 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
CC:  Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>;  

 Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Re: Akkoord op persbericht - Meer tijd RES U16 
  
Hoi ,  
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Ik vind het voldoende als Hilde akkoord is. 
Dan hoef ik er niet ook nog wat van te vinden :-) 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

 

  
 

Op 2 mrt. 2021 om 21:09 heeft Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> het volgende 
geschreven: 

Dag  
Keurig en in lijn met het interne bericht. Voor mij akkoord.  
Hilde 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 20:51 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg 
<R.Jorg@heuvelrug.nl> 

 Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-
utrecht.nl> 
Onderwerp: Akkoord op persbericht - Meer tijd RES U16 
 
Beste Els, Rob en Hilde, 
 
Zijn jullie akkoord met bijgevoegd persbericht? 
Vorige week is al afstemming gezocht en is akkoord gegeven door Communicatie vanuit de provincie 
Utrecht. 
 
Groet, 

 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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From: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Sent: Tuesday, March 23, 2021 8:55:39 PM 
To:  Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Cc:  
Subject: RE: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do?  
  
Hallo , 
  
Ik verwacht iig dat Lot bij de VNG bijeenkomst aanwezig moet zijn. 
Mijn voorkeur is om het te verschuiven naar de middag van die dag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van:   
Verzonden: maandag 22 maart 2021 16:26 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do? 
  
  
  

 
   

 
  

 
 

 
  
Beste Hilde, Els, Huib en Rob, 
  
Op 28 mei moment besluiten we als RES u16 over de RES 1.0. Tevens vindt op die dag het VNG congres plaats, met 
hetzelfde tijdslot.  
Er is nog geen programma voor het VNG congres alleen een reservering. Die reservering is van 09h30 tot 13h00. 
  

 hebben in de Opdrachtgevers app besproken dat we onze Bestuurdersdag kunnen laten staan.  
Ik vind dat risicovol aangezien we echt alle bestuurders bij ons overleg moeten hebben wanneer we willen besluiten 
over de RES 1.0. 
  
Aan jullie het verzoek om de knoop door te hakken. 
  
We hebben drie opties: 

 Ons overleg gewoon laten staan op 28 mei in de ochtend 
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 Ons overleg verplaatsen naar de middag (ná 13h00) 
 Ons overleg verplaatsen naar een andere dag.  

  
Meest veilige optie is de middag te gebruiken anders lopen we uit de tijd. 
  

 
  
  
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 21:34
Aan:  Els Otterman; Essen, Huib van; Rob Jorg
CC:
Onderwerp: RE: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do?

Dag allen, 
De middag of een andere dag die week.  
 

Met vriendelijke groet,  

Hilde de Groot  
Wethouder  

Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  

t (000) 00 00 000  

i www.houten.nl  

Vind ons op 
      

 m         m    
m  H

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 21:14 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  

 Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do? 
 
Wat is het advies van de overige BTO-leden? 

 

Outlook voor Android downloaden 
 

From: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Sent: Tuesday, March 23, 2021 8:55:39 PM 
To: ; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 

 
Subject: RE: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do?  
  
Hallo , 
  
Ik verwacht iig dat Lot bij de VNG bijeenkomst aanwezig moet zijn. 
Mijn voorkeur is om het te verschuiven naar de middag van die dag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
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Van:   
Verzonden: maandag 22 maart 2021 16:26 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  

 RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do? 
  
  
  

 
   

 
  

 
 

 
  
Beste Hilde, Els, Huib en Rob, 
  
Op 28 mei moment besluiten we als RES u16 over de RES 1.0. Tevens vindt op die dag het VNG congres plaats, met 
hetzelfde tijdslot.  
Er is nog geen programma voor het VNG congres alleen een reservering. Die reservering is van 09h30 tot 13h00. 
  

 hebben in de Opdrachtgevers app besproken dat we onze Bestuurdersdag kunnen laten staan.  
Ik vind dat risicovol aangezien we echt alle bestuurders bij ons overleg moeten hebben wanneer we willen besluiten 
over de RES 1.0. 
  
Aan jullie het verzoek om de knoop door te hakken. 
  
We hebben drie opties: 

 Ons overleg gewoon laten staan op 28 mei in de ochtend 
 Ons overleg verplaatsen naar de middag (ná 13h00) 
 Ons overleg verplaatsen naar een andere dag.  

  
Meest veilige optie is de middag te gebruiken anders lopen we uit de tijd. 
  

 
  
  
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  



3

 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 20:56
Aan: ; Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do?

Hallo , 
 
Ik verwacht iig dat Lot bij de VNG bijeenkomst aanwezig moet zijn. 
Mijn voorkeur is om het te verschuiven naar de middag van die dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van:   
Verzonden: maandag 22 maart 2021 16:26 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do? 
 
  
  

 
   

 
  

 

 
  
Beste Hilde, Els, Huib en Rob, 
  
Op 28 mei moment besluiten we als RES u16 over de RES 1.0. Tevens vindt op die dag het VNG congres plaats, met 
hetzelfde tijdslot.  
Er is nog geen programma voor het VNG congres alleen een reservering. Die reservering is van 09h30 tot 13h00. 
  

 hebben in de Opdrachtgevers app besproken dat we onze Bestuurdersdag kunnen laten staan.  
Ik vind dat risicovol aangezien we echt alle bestuurders bij ons overleg moeten hebben wanneer we willen besluiten 
over de RES 1.0. 
  
Aan jullie het verzoek om de knoop door te hakken. 
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We hebben drie opties: 

- Ons overleg gewoon laten staan op 28 mei in de ochtend 
- Ons overleg verplaatsen naar de middag (ná 13h00) 
- Ons overleg verplaatsen naar een andere dag.  

  
Meest veilige optie is de middag te gebruiken anders lopen we uit de tijd. 
  

 
  
  
  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 22:28
Aan: Essen, Huib van
CC: Hilde de Groot; 
Onderwerp: Re: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do?

Lijkt me verstandig besluit al ben ik daar prive niet echt blij mee, maar flexibel als ik ben...Ik had net mijn 
muskusrattenoverleg van die ochtend bij een collega in de maag gesplitst.    
 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 23 mrt. 2021 om 22:12 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Ja ik zojuist het verschuiven naar de middag.  
Met een goede borrel na afloop!  
 
Vriendelijke groet,  
 
H.P. (Huib) van Essen  
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat  
 
Provincie Utrecht  
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht  

  
www.provincie-utrecht.nl  
twitter.com/ProvUtrecht  

 
Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
Verzonden: Tuesday, March 23, 2021 9:34:27 PM 
Aan:  Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; 
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Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Essen, 
Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: Besluitvorming RES 1.0 & VNG Congres op 28 mei - What to do? 
  
  
  

 
   

 
  

 
 

 
  
Beste Hilde, Els, Huib en Rob, 
  
Op 28 mei moment besluiten we als RES u16 over de RES 1.0. Tevens vindt op die dag het VNG 
congres plaats, met hetzelfde tijdslot.  
Er is nog geen programma voor het VNG congres alleen een reservering. Die reservering is van 09h30 
tot 13h00. 
  

 hebben in de Opdrachtgevers app besproken dat we onze Bestuurdersdag kunnen 
laten staan.  
Ik vind dat risicovol aangezien we echt alle bestuurders bij ons overleg moeten hebben wanneer we 
willen besluiten over de RES 1.0. 
  
Aan jullie het verzoek om de knoop door te hakken. 
  
We hebben drie opties: 

 Ons overleg gewoon laten staan op 28 mei in de ochtend 
 Ons overleg verplaatsen naar de middag (ná 13h00) 
 Ons overleg verplaatsen naar een andere dag.  

  
Meest veilige optie is de middag te gebruiken anders lopen we uit de tijd. 
  

 
  
  
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or 
disclosed or distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete 
this message. All rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or 
disclosed or distributed to others. 
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If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete 
this message. All rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan.  
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist 
is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te 
nemen”.  

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 20:28
Aan: Hilde de Groot; 'Els Otterman'; Essen, Huib van; 
Onderwerp: RE: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 

uur

Allen, 
Helaas kan ik niet i.v.m. een afspraak met een aantal U16 gemeenten om te verkennen hoe we de 
opbrengsten van windmolens meer lokaal kunnen laten vallen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 12:05 
Aan: 'Els Otterman' <els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Onderwerp: RE: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 uur 
 
Goed dat je m doorstuurt, ik krijg ze niet meer.  
Ik heb dezelfde cursus maar goed als iemand aanhaakt. 
 

Met vriendelijke groet,  

Hilde de Groot  

Wethouder  

Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  

t (000) 00 00 000  

i www.houten.nl  

Vind ons op 
      

 m         m    
m  H

 

 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 10:50 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Onderwerp: FW: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 uur 
 
Hoi collega’s, 
 
Zie onderstaande uitnodiging. Hebben jullie die ook? 
Heel interessant volgens mij, maar ik heb die dag cursus en kan er dus niet bij zijn. 
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Gaat iemand van jullie er wel naar toe? En/of kan ik deze ook aan een collega doorsturen? 
Want zeer actueel vraagstuk dat relevant is voor veel meer dan alleen RES. Met alle regionale opgaven (IRP, stikstof, 
bodemdaling) en samenwerking zullen we ons misschien toch ook eens over moeten buigen of we niet eens 
nadenken of we de democratische besluitvorming ook misschien anders kunnen organiseren… 
 

Met vriendelijke groet, 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:02 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Bestuurlijke RES-bijeenkomst "regionale democratie"- 23 april 2021 13.30-15.30 uur 
 
Geachte heer/mevrouw,  
   
Op vrijdag 23 april 2021 organiseert NP RES een (online) bestuurlijke bijeenkomst met als thema “regionale 
democratie”. In de bijlage treft u meer info aan. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom, van 13.30 – max 15.30 
uur,  onder leiding van dagvoorzitter .  
   
U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging. We zien uw aanmelding graag tegemoet!  
   
Met vriendelijke groet,  
Namens NP RES,  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
  

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag  

 

  

w: www.regionale-energiestrategie.nl 

Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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5. Ter informatie indien tijd beschikbaar is: terugkoppeling AOG-bijeenkomst m.b.t. rolopvatting/-verdeling 
vanaf 10 maart 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 16:32
Aan: Catsburg, Wouter
CC:
Onderwerp: RE: Energietransitie / RES 

Beste Wouter, 
  
Een tijdje geleden bracht je twee zaken bij mij onder de aandacht: Kamp Zeist als mogelijk zoekgebied voor 
duurzame opwek en de financiering voor de verduurzaming van 65 appartementen. Dit is meteen opgepakt, maar ik 
had een en ander nog niet per mail aan je teruggekoppeld, dat doe ik daarom hierbij alsnog.  
  
Je vraag over kamp Zeist heb ik teruggelegd in de provinciale organisatie en ook al met je over gesproken tijdens het 
bestuurlijk onderhoud over de verduurzaming van de A28.  In lijn daarmee is mijn voorstel eerst een ambtelijk 
overleg te organiseren tussen de medewerkers van energietransitie en Hart van de Heuvelrug van provincie en 
gemeente. Ook is vanuit Zeist ambtelijk aangegeven dat men geen mogelijkheden zag voor duurzame opwek op 
Kamp Zeist. Goed om de argumenten voor en tegen inzichtelijk te maken zodat er een zorgvuldige afweging 
gemaakt kan worden. Wij zullen hiertoe het initiatief nemen.  
  
Voor de financiering van de verduurzaming van de appartementen wordt inmiddels intensief samen met jullie en de 
ROM naar schaalbare oplossingen gezocht voor het deel van de bewoners dat de extra kosten niet kan betalen. Ik 
begrijp dat je hier ook goed op meegenomen wordt; dus ik vermoed dat op dat punt aanvullende informatie van 
mijn kant overbodig is. Mocht in dit proces een volgende stap gezet kunnen worden dan is het denk ik goed om daar 
bestuurlijk het gesprek over aan te gaan. Het lijkt me goed dit voor nu even af te wachten. Mocht je nog vragen 
hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag! 
  
Met vriendelijke groet, 
Huib van Essen  
  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
 
 
Van: Catsburg, Wouter <w.catsburg@zeist.nl>  
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 10:44 
Aan: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Energietransitie / RES  
 
Hallo Huib, 
 
Allereerst nog dank voor het organiseren van de bijeenkomst dinsdag over PAW, nuttig en goed om zo ervaringen en 
kennis uit te wisselen.  
 



2

Er zijn twee zaken die ik onder je aandacht wil brengen en waar we als Zeist een beetje op stuk lopen. Ik doe het per 
mail want telefonisch is het schetsen van de context wellicht wat te uitgebreid.  
 

1. RES zoekgebied Kamp van Zeist 
Informeel al wel eens eerder bij je genoemd. In Zeist hebben we weinig ruimte voor grootschalige opwek van 
duurzame energie. We willen echter wel onze uiterste best doen om zo veel als mogelijk bij te dragen in de 
regio, wetende dat wij grotendeels ook afhankelijk zijn van de regio. Voor één zoekgebied zijn we inmiddels 
zelf gestart met een gebiedsvisie om zo, in overleg met de eigenaren in dat gebied, projectontwikkelaars 
voorlopig buiten spel te zetten. 
Een tweede zoekgebied is minder logisch maar biedt wel kansen, ook gezien jou oproep om zoekgebieden te 
zoeken voor na 2030 eventueel in NNN. En dat is Kamp van Zeist. Je weet dat hier afspraken liggen in het 
kader van Hart voor de Heuvelrug en dat deze locatie.terug gegeven wordt aan de natuur. Maar het is nu 
versteend en in de transitie naar groen is het eventueel plaatsen van windmolens (langs de infra van de A28) 
vanuit ons oogpunt prima te verdedigen. Maar….. zowel vanuit de projectorganisatie van Utrechts Landschap 
als vanuit de Provincie wordt aangegeven dat het een no-go is.  
Kan, gezien de enorme opgave die we in de provincie hebben, niet echt duiden waarom niet en onze indruk 
is dat er niet echt over nagedacht is en het als obstakel in het lopende proces wordt gezien. Als dit het 
standpunt blijft van de provincie zullen we Kamp van Zeist niet als zoekgebied opgeven in de RES (want 
jammer van de inspanning). 
Vraag: is de provincie bereid om locatie Kamp van Zeist serieus te overwegen als mogelijke locatie 
voor opwek duurzame energie en dit mee te nemen in de onderhandelingen met het Utrechts 
Landschap? Eventueel organiseren wij een bestuurlijk overleg met de provincie en het UL hierover. 
Ambtelijk vanuit Zeist aangesloten:  
 

2. Voortgang aardgasvrij 
Zoals in gesprek PAW al genoemd is hoogte van lening% voor inwoners een issue die hen tegenhoudt om te 
investeren. Ik heb in Zeist een VVE (Prinses Marijkelaan, flats van rond de € 250k) die helemaal klaar staat 
om van het gas af te gaan. Alle 65 bewoners gaan mee, willen investeren en als financiering rond is kan rond 
de zomer 2021 gestart worden! Totale investering 4,5 mio, subsidie RVO 0,85 mio, te financieren 3.6 mio. 
Het warmtefonds wil wel financieren maar vraagt een forse risico opslag vanwege het feit dat het een VVE is 
(met overigens een onberispelijk trackrecord). Rente is 2,9% en dat is veel te hoog want lasten stijgen dan 
met € 85,- p/mnd en dat is voor de doelgroep van deze appartementen veel te hoog. BNG wil financieren 
tegen (indicatief) 0,5% (!!) mits er een garantstelling is. Als gemeente kunnen we een dergelijke grote 
garantstelling niet (alleen) aangaan. 
VRAAG: Kan de provincie hier een rol spelen door bv ook deels garant te staan of zijn er andere 
mogelijkheden? 
Ambtelijk vanuit Zeist aangesloten:  

 
Ik hoop dat de provincie ons verder kan hepen in de opgaven!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Catsburg I Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en ICT I Gemeente Zeist 

 w.catsburg@zeist.nl I bezoekadres: Het Rond 1, 3701 HS Zeist 
 
Volg het nieuws van de gemeente Zeist op 
www.twitter.com/gemeentezeist en op 
www.facebook.com/gemeentezeist  
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Hieronder volgen een aantal bespreekpunten die wat ons betreft scherper verwoord kunnen worden:  

 Een groot en structureel punt: Als je de tekst mag geloven, dan bestaat de regio Foodvalley vooral uit 
overheden en ondernemers. Slechts hier en daar blijken er ook nog inwoners te zijn, en de organisaties van 
die inwoners waaronder energiecoöperaties en warmteÏnitiatieven, worden nog minder genoemd. Dat vind 
ik erg jammer en geen recht doen aan die inwoners. Ik doe een dringend beroep dat door de hele tekst heen 
te herstellen. Bijvoorbeeld: 

o   2.1 De visie van Foodvalley gaat alleen over ondernemers en niet over de 350.000 inwoners en hun 
organisaties. Foodvalley is toch ook van de inwoners? 

o   2.4 en 3.5 Bij de warmtevisie zijn de bewoners van de gebouwen en de warmteïnitiatieven vergeten. Dit 
lijkt een topdown-exercitie van overheden richting burgers. Dat o.i. is niet de manier om inwoners mee 
te nemen. Voorstel aanvullende tekst:  De grootste uitdaging van de warmtetransitie is het meekrijgen 
van de gebouweigenaren, soms zijn dat investeerders, soms woningcorporaties en heel vaak individuele 
woningeigenaren. De warmtetransitie komt achter elke voordeur en daarmee direct in het privédomein 
van de bewoner en bovendien wordt van die bewoner verwacht hier ook nog kosten voor te maken. Het 
is daarom van belang bewoners van mee af aan te betrekken en zeggenschap te geven. Oplossingen 
moeten samen met hen gevonden worden. Van de gemeenten wordt een proactieve houding gevraagd 
om gebouweigenaren te stimuleren. Het gaat in de eerste plaats om procesparticipatie en dat moet 
kunnen uitmonden in financiële of sociale participatie. Bewoners en gebouweigenaren die als collectief 
op willen trekken worden actief ondersteund door de lokale overheid. En waar gevraagd worden deze 
warmteïnitiatieven gesteund in hun steven naar coöperatief eigendom. Dat kan door hen 
ontwikkelruimte te geven, middelen ter beschikking te stellen (startsubsidie; revolverend 
ontwikkelingsfonds; het regelen van financiering) en projectondersteuning beschikbaar te stellen. 

o   Bij 4.3 wordt onder private partijen alleen ondernemers genoemd. Ik stel voor om daar ook inwoners en 
hun energiecoöperaties en warmteïnitiatieven aan toe te voegen. 

   

 Een punt dat niet is opgenomen en dat verschillende partijen op diverse momenten genoemd hebben is een 
aanscherping van het begrip lokaal eigenaarschap. Het moet m.i. helder zijn dat als een lokale partij een 
project ontwikkelt en dat project vervolgens verkoopt aan een partij buiten de regio of dat project van meet 
af aan in opdracht van een (buitenlands) investeringsfonds ontwikkelt, dit niet telt als lokaal eigenaarschap. 
Of en hoe dit kan worden voorkomen weet ik niet, maar het lijkt me wenselijk dat gemeenten onderzoeken 
of zij hierop kunnen sturen. De kans dat energiecoöperaties of warmteïnitiatieven hun projecten op enig 
moment verkopen is overigens nihil. 

En verder nog:  

         Landbouwgrond (p.5): De tekst op deze pagina in de blokjes is wel heel strikt over het gebruik van 
landbouwgrond en deze tekst strookt ook niet met de rest van het stuk. Voorstel: Terughoudend te zijn met het 
gebruik van landbouwgrond.  

         Bij beleidskaders (p.12): de uitspraak dat schade aan biodiversiteit wordt voorkomen is wel heel absoluut. 
Voorstel: Schade aan biodiversiteit wordt waar mogelijk voorkomen en als schade onvermijdelijk is ruimschoots 
gecompenseerd. 

         Bij borging (slot): Vastleggen in een bestuursovereenkomst is een overweging, maar geeft private partijen 
weinig houvast. Alleen (mede-)overheden kunnen ingrijpen. Is er een manier waarop andere partijen ook 
handvatten krijgen om bij onvoldoende presteren door overheden, actie te kunnen ondernemen? 
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Van:  
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 19:30 
Onderwerp: Voorgerecht …. voor RES 1.0 document  
  

Beste mensen, 

  

Morgen einde dag gaan jullie het eerste concept RES 1.0 document ontvangen. Het belooft een 
voldragen doorwrocht impactvol stuk te worden. Om jullie alvast in de stemming te laten 
komen, voor wie dat wenst, sturen we als voorgerecht de introducerende verhaallijn voor RES 1.0. 
Hopelijk smaakt dit snel naar het hoofdgerecht. 

  

Voor de volledigheid om de verwachtingen te managen. Na ontvangst van de concept RES 1.0, 
verwachten we dat u voor dinsdag 12 uur zwaarwegende afwegingen ter bespreking aan ons 
doorgeeft ten behoeve van voorbereiding en bespreking in het SHO op 25 maart. Redactionele 
wijzigingen graag voor woensdag einde dag. Dinsdag einde dag zullen we de officiële agenda sturen 
inclusief de bespreekpunten, het RES 1.0 document, dat daarmee dan openbaar wordt. Wellicht 
daarmee toch bij uitzondering een weekend maaltijd.         

  

Alle goeds toegewenst in “deze tijden” mede namens het projectteam,  

  

  

 

  

  

 
De proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing. 
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Van: Henny van Dijk-van Ommering <H.vanDijk@scherpenzeel.nl>
Verzonden: donderdag 1 april 2021 11:00
Aan:  marco.verloop@veenendaal.nl;  

peter.de.haan@wageningen.nl; s.foort@renswoude.nl;  
 D.Dorrestijn@barneveld.nl; jolanda.de.heer@rhenen.nl; 

 
 

 
j.van.der.meer@gelderland.nl;  

 
 Essen, Huib van; hveldhuizen; Ritsema, Geert; 

 

CC:  
 

 
 
 

 
 

 
 

Onderwerp: Re: RES 1.0 concept 31 maart Regio Foodvalley

Goedemorgen allen,  
Diagonaal gelezen met nadruk op stuk mbt Scherpenzeel. Wat ik mis is een stuk over de genoemde 
verwijderingsbijdrage/fonds. Voor zonnepanelen is dacht is al een verwijderingsbijdrage ingesteld (graag checken). 
Voor windturbines is dit minstens zo belangrijk. We willen toch niet na de afgeschreven tijd dat roestige skeletten 
achterblijven? 
Het kan natuurlijk dat ik er overheen heb gelezen, dan mijn excuses hiervoor. 
Fijne Pasen allen, vr.Gr. Henny van Dijk 

On: 31 March 2021 22:23, 
: 

Beste mensen, 
  
Wat een intensieve week van samen naar oplossingen zoeken, over eigen schaduw heen springen en mekaar vinden 
op teksten en vooral op intenties. Het projectteam en jullie ondersteuning hebben overuren gemaakt, veel 
waardering, en hierbij ontvangen jullie “DE” RES 1.0 (exclusief bijlagen met onze de allerlaatste correcties) van onze 
fantastische Foodvalley.   
  
Zoals besproken is het proces de komende 2 dagen als volgt: 

 Graag kritisch morgen het document doornemen, met speciale aandacht voor de thema’s van die in het 
vorige SHO besproken zijn: zon op land, natuur, lokaal eigenaarschap, biomassa en vervolgproces.  

 Indien er toch nog zwaarwegende punten zijn waar je niet of moeilijk mee kunt instemmen, graag app naar 
en mij en mail met dit punt en indien mogelijk tekst suggestie met oplossing. Wij nemen de regie op 

ons om dit vervolgens op te lossen; voor donderdag 1 april 17 uur 
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 Indien er redactionele punten zijn, die gevoelig liggen bij je achterban of storend of onduidelijk zijn, graag 
via de mail aan  voor donderdag 1 april 17 uur  

 We passen het document vrijdagmorgen aan en zullen eventuele zwaarwegende punten oplossen. Graag 
beschikbaar hiervoor zijn op vrijdagmorgen 2 april. 

 Vrijdag 2 april in de loop van de dag komt deze laatste RES 1.0 naar jullie toe   
  
Daarnaast hebben we juridisch advies via NPRES deskundigen ingewonnen over het besluitvormingsproces en het 
vervolg van onze samenwerking. Op basis hiervan stellen we voor: 

 RES 1.0: we nemen alle stakeholders hierin op, waardoor er geen adhesiebetuiging nodig is. De raden stellen 
de deze vast voor 1 juli. 

 RES 1.0: alle stakeholders bespreken dit in hun achterban en koppelen hierna de te verwachten instemming 
hiermee terug voor 27 mei (SHO).   

 In plaats van een adhesiebetuiging stellen we voor om een intentieverklaring te tekenen voor 20 april. 
Daarin spreken we alleen de intentie uit om met elkaar te blijven samenwerken en dat we ernaar streven 
om hier voor 1 juli nadere afspraken over te maken en vast te leggen (bijvoorbeeld in de vorm een 
uitvoerings- en samenwerkingsprogramma of samenwerkingsovereenkomst of convenant).  Komende twee 
weken hebben we de tijd om met elkaar de tekst van de intentieverklaring nader afstemmen en bespreken 
deze in de SHO van 15 april.  

  
Succes en veel leesplezier en hopelijk veel vreugde der herkenning        
  
PS: voor de liefhebbers is een “onleesbare” track changes versie toegevoegd  
  
Alle goeds toegewenst in “deze tijden” mede namens het projectteam  
  

  
 

  
 
De proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 20:37
Aan: '; Rob Jorg; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Verzoek RTV Utrecht na berichtgeving over bestuurlijk verkenner

Dag allen, 
 
Persoonlijke houd ik er niet zo van om niet te willen reageren. Dan krijg je op tv "We hebben de RES bestuurders 
gevraagd om een reactie maar zij wilden niet voor de camera reageren. We hebben wel een schriftelijke reactie 
ontvangen."  
Dat komt op mij altijd over dat er meer aan de hand is.  
 
Ik zou zeggen Rob kan prima deze lijn vertellen en benoemen dat er echt geen enorme ruzie is, maar dat iedereen 
de afgelopen maanden de participatie in is gegaan en dat dat gewoon niet makkelijk is. We nemen dus meer tijd om 
zowel de participatie af te ronden als ook de puzzel te leggen om tot een bod te komen.  
 
In je schriftelijke lijn lijken er twee voorstellen door elkaar te lopen? Ik zou niet zozeer noemen dat we zoeken naar 
consensus, maar meer dat we de puzzel van alle gemeentes moeten leggen om tot het bod te komen.  
 
Goede avond! 
Hilde 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 20:26 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
CC:  
Onderwerp: Verzoek RTV Utrecht na berichtgeving over bestuurlijk verkenner 
 
Beste Rob, Huib, Hilde en Els, 
 
Zoals jullie al via  hebben kunnen lezen, staat er een bericht over de bestuurlijk verkenner op de website van RTV 
Utrecht.  
 
Wethouders blijven maar steggelen over windmolens en zonnepanelen, oud-burgemeester gaat bemiddelen - 
#rtvutrecht https://rtvu.nl/n/2158999/ 
 
Via de woordvoerder van Hilde kwam het verzoek van RTV Utrecht om een reactie van Regio U16 op camera. Gezien 
de fase waarin het proces zich bevindt lijkt het mij niet verstandig om op camera te reageren. Ik kan me wel 
voorstellen dat er een schriftelijke of telefonische reactie gegeven wordt. Conform eerdere afspraak wordt de 
woordvoering rond dit onderwerp opgepakt door Rob. 
 
Mijn voorstel voor een korte woordvoeringslijn: 
De bestuurders in de Regio U16 besloten al op 19 februari om de planning van RES U16 te verruimen. Naast meer 
tijd voor zorgvuldige participatie en inspraak, werken we ook aan de bestuurlijke consensus met de inzet van de Ik 
denk zelf aan: 
Naast meer tijd voor zorgvuldige participatie met inwoners en belanghouders en inspraak door de gemeenteraden, 
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provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen, werken we ook aan bestuurlijke consensus om 
de ambitie van 1,8 TWh verder uit te werken. Regio U16 komt de komende jaren voor een aantal complexe 
ruimtelijke vraagstukken te staan waarvan de energietransitie er één is. Om een goede gezamenlijke bestuurlijke 
basis te leggen voor de toekomst is er gekozen om tijdelijk extra ondersteuning door de verkenner in te zetten.  
 
Willen jullie aangeven of jullie akkoord zijn met deze aanpak en lijn? 
 
Groet, 

 



 
 
  

 

Aan dhr. R. Jorg, 

Wethouder duurzaamheid, 

en Bestuurlijke trekker RES U16, 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Kerkplein 2,  

3941 HV Doorn 

 

 

Utrecht, 

23 april 2021 

 

 

Beste Rob, 

 

Ik stuur deze brief aan je in jouw rol als bestuurlijke trekker van de RES U16. 

Ik stuur hem vanuit mijn rol als RES U16 coördinator binnen de Participatiecoalitie namens de 

energiecoöperaties. 

 

Het RES1.0 bod nadert haar finale besluitvorming. Ambtelijk is het rapport zo goed als voorbereid en 

ligt klaar voor de besluitvorming bij alle partijen betrokken bij de RES (16 gemeentes, 3 

waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin). De extra tijd die nu voor de RES U16 is uitgetrokken 

lijkt vooral bedoeld om het interne besluitvormingsproces ruimte te geven. Daar liggen nu immers 

een aantal grote uitdagingen. 

 

Vanuit de Participatiecoalitie, waarin de energiecoöperaties en natuur- en milieuorganisaties samen 

optrekken hebben we het RES-proces op de voet gevolgd.  

Ik wil hieronder een korte analyse geven van het proces tot nu toe en me vervolgens richten op het 

de toekomst: wat kan en moet er beter. 

 

De betrokkenheid van de energiecoöperaties en natuur- en milieuorganisaties is binnen de RESU16 

gedurende het gehele traject beperkt gebleven. Zeker in het begin was het lastig om in gesprek te 

komen met de RES-organisatie en daarmee ook met de bestuurlijke tafel.  

Naarmate bij partijen het belang van lokaal draagvlak en lokaal eigendom is toegenomen, zien we 

dat we vaker zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Echter, een structurele plek om bij te 

dragen is vooralsnog niet geregeld. Voor het vervolg zien we dat graag anders. 

 

We merken dat het besluit binnen de U16 om het proces van het vinden van zoekgebieden neer te 

leggen bij de individuele gemeentes consequenties heeft gehad. De regionale samenhang om tot een 

gedragen set van beoordelingscriteria en vervolgens tot de beste mix van potentiële gebieden voor 

grootschalige opwek te komen heeft hier in onze ogen onder geleden. Iedere gemeente volgt daarin 

het eigen pad en de eigen ambitie. Met als risico dat een eenduidige omgang met kwetsbare natuur- 

en landschapswaarden ontbreekt. Daarnaast rijst bij groepen in onze achterban vaak de vraag hoe 

gemeenteplannen zich verhouden tot opgaven en kansen voor energieopwekking elders in de U16-



 
 
   

regio. Slechts op een aantal plaatsen is het gelukt om gemeente-overstijgende samenwerking tot het 

eind voort te zetten. 

 

De tijdsdruk die door vertragingen in het RES-proces zijn ontstaan hebben in onze ogen een grote 

weerslag gehad op de burgerparticipatie. Dat heeft binnen een aantal gemeentes helaas geleid tot 

polarisatie in plaats van verbinding. Het lijkt erop dat de participatie vooral heeft geleid tot het 

organiseren van weerstand. Burgers met een genuanceerd standpunt zijn in het vocale geweld van 

de tegenstanders niet meer of op zijn minst onvoldoende gehoord. 

 

De grote zorg die wij daarbij hebben is dat met name de ambitie om ook middels wind op land de 

taakstelling te realiseren niet gehaald wordt. Hier en daar horen we al van gemeentes die voor de 

periode tot 2030 opwekking met windturbines uitsluiten. Te veel weerstand bij de bevolking. Veel 

gekleurd nieuws over hinder en gezondheidsschade door windturbines is de ronde gegaan en een 

evenwichtig tegengeluid heeft vaak ontbroken. 

 

Naar verwachting zal de netbeheerder Stedin vanuit haar kennis over de technische mogelijkheden 

aangeven wat de consequenties hiervan zijn: hoe haalbaar is het om de doelstelling te realiseren als 

de focus grotendeels ligt op zon op land. 

 

Hoe nu verder? 

 

Graag leren we van wat er in andere regio’s is uitgeprobeerd en tot goede resultaten heeft geleid. 

In de RES-regio Amersfoort is vanuit de Participatiecoalitie (NMU en Energie Samen/de lokale 

coöperaties) een bod van onderop ontwikkeld. Daarbij zijn meer dan 25 regionale en lokale 

organisaties betrokken, die zich actief inzetten voor klimaat, natuur en landschap.  Er is gezocht naar 

een goede samenhang en synergie tussen de verschillende domeinen die allen hun eigen uitdagingen 

hebben: duurzame energie opwek, bescherming van kwetsbare natuurgebieden, natuurontwikkeling 

en aansluiting bij de draagkracht van bijzondere landschappen. 

Dit bod van onderop is door de betrokken bestuurders inmiddels positief ontvangen. Niet alleen 

vanwege het resultaat, maar met name ook vanwege het gevolgde proces. 

 

De Participatiecoalitie heeft het voornemen om in de RES U16 een vergelijkbaar traject op te starten 

en hier in de zomer van dit jaar een begin mee te maken. We willen de uitkomsten van het de RES 

U16 bod 1.0 als uitgangpunten nemen en kijken of we door middel van een samenhangende aanpak 

verdeeld over regio’s binnen het U16 gebied tot goede afwegingen kunnen komen. Daarbij staat 

centraal om actief te zoeken hoe duurzame energieopwekking kan bijdragen aan natuurontwikkeling 

en aan natuurinclusieve landbouw. We geloven dat een integrale gebiedsgerichte aanpak de enige 

weg is naar een duurzaam en gedragen resultaat.  

We kijken daarbij ook naar de (toekomstige) NNN-gebieden in onze provincie, omdat een 

aanmerkelijk deel van deze grond agrarisch in gebruik is, vaak nog met intensieve technieken die 

leiden tot weinig biodiversiteit. Harde voorwaarde daarbij is dat energieopwekking in of nabij NNN-

gebieden aantoonbaar bijdraagt aan de gewenste natuurontwikkeling en ook voor de lange termijn 

de natuurdoelstelling geborgd blijft. 

 





Strategisch plan 
wind Utrecht (U16) 

 
 
 
 
 
 

Als belangenbehartigings- 
organisatie  werken we 
iedere dag hard aan een 
goede toekomst voor de 
agrarische sector. 
De uitgangspunten van LTO 
Noord zijn: 
• Verdienvermogen boer 

ondersteunen met 
windenergie. Relatief het 
meeste rendement voor 
de boeren halen (sociaal, 
financieel). Daarmee 
bijdragen aan toekomst-
bestendige landbouw. 

• Regie houden over de 
ontwikkeling van wind-
parken en ontwikkeling 
van windparken in 
maximaal lokaal 
eigendom aanjagen. 

• Maatschappelijk draagvlak 
voor windenergie in lokaal 
eigendom vergroten. 

• Het aanjagen van de 
realisatie van 
windturbines om 
landbouwgrond te 
behouden. 

• Verbinding van boer, 
burger en maatschappij 
versterken 

Wat houdt de 
samenwerking 
precies in? 
 
 
LTO Noord en Windunie streven beiden naar een 
meer strategische positie ten aanzien van de 
ontwikkeling van windenergie in het agrarische 
gebieden. Deze strategische samenwerking is 
gericht op het samen ontwikkelen van windparken 
waarbij de volgende zaken centraal staan: het 
behartigen van de belangen van boer en burger, 
het behouden van rendement in de regio, 
uniformiteit in de regio qua aanzicht en 
strategische realisatie die past bij het bestaande 
landschap. 
 
 
Wat is het resultaat: 
Deze samenwerking moet uiteindelijke resulteren 
in concrete stappen om de realisatie van 
windenergie in een omgeving en RES gebied te 
versnellen, passend bij de beweegredenen van 
LTO Noord en Windunie voor de gezamenlijke 
doelgroep.



 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gaan we doen: 
 
• Een overkoepelend en samenhangende 

structuur waar en hoe windparken te 
ontwikkelen binnen de U16 om stapsgewijze 
realisatie van windturbines in de regio te 
stimuleren als aanvulling op het bestaande 
landschap. 

• Een opzet van lokale en/of regionale 
investeringspool om de stapsgewijze 
realisatie mogelijk te maken waarbij getracht 
wordt 51% van de investering vanuit de 
agrarische sector in te brengen en de 49% 
vanuit de maatschappelijke omgeving (lokale 
burgers en bedrijven). 

• Het concretiseren van 10 leads voor 
mogelijke windparken in U16 waarvan er 4 
serieuze potentie hebben en resulteren in 
samenwerkingsovereenkomsten met 
grondeigenaren. 

• Een planmatige realisatie mogelijk te maken 
door maximale aansluiting te vinden met het 
lokale en provinciale bevoegde gezag, 
ingebed en vastgelegd in de RES 2.0. 

 
 
 
 

SLUIT JE OOK AAN! 
 

Bel met onze projectadviseurs: 
088  - 888  6666  of stuur een 
mailtje naar: 
wveefkind@ltonoord.nl. 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 11:27
Aan: Essen, Huib van; Els Otterman; Rob Jorg
Onderwerp: FW: flyer windmolens LTO
Bijlagen: Flyer Wind U16 MvD.pdf

Dag allen, 
Deze kreeg ik van LTO, jullie wellicht al bekend. 
 

Met vriendelijke groet,  

Hilde de Groot  
Wethouder  

Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  

t (000) 00 00 000  

i www.houten.nl  

Vind ons op 
      

 m         m    
m  H

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 21:05 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
Onderwerp: flyer windmolens LTO 
 
Hoi Hilde, 
 
Zoals beloofd het stuk over de molens van LTO. 
 
Nogmaals dank voor het gesprek. 
 
Groeten  
 
BlueMail for Desktopdownloaden 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zaterdag 1 mei 2021 09:24
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Fwd: RES campagne: info van EZK

Allen, 
 
Ter info. Eindelijk is dit er.  
 
Gr., 
 
Rob Jorg 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Saturday, May 1, 2021 9:22:35 AM 
Aan: 

 
Onderwerp: Fwd: RES campagne: info van EZK  
  
Hallo , 
Ter info en eventueel ter benutting.  
 
Gr., 
Rob Jorg 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Saturday, May 1, 2021 9:20:43 AM 
Aan:  

 
 

Onderwerp: Fwd: RES campagne: info van EZK  
  
Hallo allen, 
Ter info en om eventueel te benutten.  
Gr., 
 
Rob  
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: vrijdag, april 30, 2021 5:40 PM 
Aan:  

 
 'ta.d.bree@overijssel.nl';  

 
 Rob Jorg; Kristel Lammers | NP 
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R  
CC: 

 
 

 
 

 
 

Onderwerp: RES campagne: info van EZK  
  
Beste leden van de Programmaraad, 
 
Jullie zijn intensief betrokken bij de Regionale Energiestrategie. Daarom informeren we jullie graag over de 
campagne van het Rijk over de RES. 
  
Morgen, op 1 mei, gaat deze campagne van het Rijk van start. De campagne loopt tot 1 juli 2021. 
Hieronder treffen jullie de informatie van het ministerie van EZK aan. 
  
———————— 
De belangrijkste informatie van EZK over de RES campagne 
De campagne sluit aan op de ‘Iedereen Doet WAT’ campagne. 
Het doel is het informeren van het algemeen publiek over nut en noodzaak van de RES.  
De landingspagina op Iedereen Doet Wat leidt naar meer informatie over de RES-regio’s. 

  
De campagne bestaat uit: 

 Een paginagrote advertentie op 1 mei 2021. Deze wordt geplaatst in de volgende dagbladen: het Nederlands 
& Reformatorisch Dagblad, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Trouw, Volkskrant, Telegraaf, Parool, de 
Stentor, Tubantia, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, de Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Brabants 
Dagblad, BN De Stem, PZC, Leidsch Dagblad Haarlems Dagblad. 

 Een persbericht op 1 mei 
 Native advertising. Dit zijn advertenties die geplaatst worden op websites met voor dit onderwerp relevante 

content. De advertenties zijn bijvoorbeeld te zien op nieuwssites zoals nu.nl en websites waar het gaat over 
het onderwerp energie. De advertenties worden geplaatst tussen 30 april en 1 juli.  

 Social media-advertenties via Facebook en Twitter, in de periode van 1 mei tot 1 juli. 
 Search advertenties via Google. Dit zijn advertenties die naast de zoekresultaten verschijnen in Google, in de 

periode van 1 mei tot 1 juli 
 Een interview met de DG K&E (EZK) in de Volkskrant. Dit interview wordt geplaatst op 1 mei in de 

artikelenserie over de ruimtelijke ordening.  
 Op www.iedereendoetwat.nl/res is een aparte pagina ingericht met informatie over de RES’en. Hier vind je: 

een aantal meest gestelde vragen met antwoord; de kernboodschappen uit de advertentie; de filmpjes over 
de RES (Waarom, Wat, Wanneer een RES); een paar filmpjes uit het Magazine Onze Toekomst; link naar de 
gespreksassistent; de link naar de Regio websites (mensen kunnen op eigen gemeente zoeken en dan 
vinden bij welke regio ze horen); link naar Milieu Centraal Windenergie en Milieu Centraal Zonne energie 

————————— 
  
Bij vragen weten jullie ons natuurlijk te vinden. Wij kunnen (mogelijk) niet alles beantwoorden, maar in dat geval de 
vragen wel aan het ministerie van EZK stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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W: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zaterdag 1 mei 2021 10:09
Aan: ; Hilde de Groot; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: Fwd: Start RES campagne en bedankvideo's

Allen, 
 
In aansluiting op mijn voorgaande mail hierbij nog eentje. Ditmaal ook met ‘bedank video’s aan RES bestuurders’ 
van twee ministers. Ik stel voor deze mail te delen met alle RES U16 bestuurders en alle betrokken ambtenaren. 
 
Groet, 
Rob Jorg 
  
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Verzonden: vrijdag, april 30, 2021 4:53 PM 
Aan: Kristel Lammers | NP RES 
Onderwerp: Start RES campagne en bedankvideo's  
  
Geachte RES-bestuurders,  
  
Onderstaand stuur ik op verzoek van het ministerie van EZK onderstaande mail aan jullie door over de start van 
de campagne over de RES. Deze start morgen. In deze mail vindt u ook twee bedankvideo’s van ministers Van ’t 
Wout en Ollongren. 
  
Ik wens jullie een goed weekend en mocht je vakantie hebben een fijne vakantie. We zullen deze mail ook sturen 
naar de RES coördinatoren. 
  
  
Groet, 
Kristel  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
  
  
Beste bestuurders, 
  
We naderen de volgende mijlpaal. Op 1 juli moeten de RES’en bestuurlijk worden vastgesteld. In veel regio’s 
wordt daarom op dit moment hard gewerkt aan de afronding van de RES. Middels deze mail doe ik u 
bedankvideo’s van de ministers Van ’t Wout en Ollongren toekomen en informeer ik u over de landelijke RES-
campagne die op 1 mei van start gaat. 
  
Bedankvideo’s 
Vanuit het Rijk hebben we veel waardering voor het werk dat u de afgelopen periode heeft verzet. Deze 
inspanningen leveren immers een onmisbare bijdrage aan de belangrijkste doelstelling uit het klimaatakkoord: het 
terugbrengen van onze CO2uitstoot. Het is daarom dat ministers Van ’t Wout en Ollongren een videoboodschap 
hebben ingesproken om u en uw medebestuurders te bedanken voor al het goede werk. De bedankvideo’s mogen 
worden gedeeld met uw collega-bestuurders en zijn te vinden via onderstaande links: 

         Bedankvideo minister Van ’t Wout 

         Bedankvideo minister Ollongren 
  
Belangrijkste informatie RES-campagne op een rij: 
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            De campagne loopt van 1 mei tot en met 1 juli 2021. 
            De campagne sluit aan op de ‘Iedereen Doet WAT’ campagne. Dat betekent dat de communicatieboodschap en 

de uiting qua look en feel aansluiten bij ‘Iedereen Doet WAT’. 
            Het doel van deze campagne is het informeren van het algemeen publiek, het meenemen van het algemene 

publiek in het RES traject en bewustwording creëren dat de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie per 1 
juli 2021 een nieuwe fase ingaat. De Regionale Energiestrategieën worden dan vastgesteld. Daarnaast beogen we 
landelijke zichtbaarheid voor het onderwerp te creëren en de medeoverheden te ondersteunen.  

            De communicatieboodschap richt zich op het waarom van de energietransitie en de noodzaak van duurzame 
energieopwekking op land. Daarnaast informeren we het algemeen publiek over waar meer informatie te vinden 
is. 
  
Inhoud RES-campagne op een rij: 

         Paginagrote advertentie in landelijke en regionale dagbladen: op 1 mei worden paginagrote advertenties 
geplaatst in het Nederlands & Reformatorisch Dagblad, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Trouw, 
Volkskrant, Telegraaf, Parool, de Stentor, Tubantia, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, de Gelderlander, 
Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN De Stem, PZC, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad. 

         Native advertising: advertenties die geplaatst worden op websites met voor dit onderwerp relevante 
content. De advertenties zijn bijvoorbeeld te zien op nieuwssites zoals nu.nl en websites waar het gaat over 
het onderwerp energie. 

         Social media-advertenties: via Facebook en Twitter. 

         Search advertenties via Google: advertenties die naast de zoekresultaten verschijnen in Google. 

         Persbericht start RES-campagne: op 1 mei wordt om 07:00 uur een persbericht geplaatst 
op Rijksoverheid.nl. 

         Interview Volkskrant. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat & Energie heeft een interview gegeven 
aan de Volkskrant over de nut en noodzaak van duurzame energie op land en de RES-campagne. Dit 
interview wordt naar verwachting op 1 mei gepubliceerd. 

         Een toolkit voor bestuurders in de 30 RES regio’s. de toolkit bestaat uit: Q&A’s, de advertentietekst en 
de RES gespreksassistent: NPRES heeft deze website ontwikkeld voor bestuurders te ondersteunen bij het 
voeren van gesprekken over de RES. 

         Videoboodschappen ministers Van ’t Wout & Ollongren: deze worden vandaag via het NPRES verzonden.  

         Campagnewebsite iedereendoetwat/res: deze website, die overigens al online staat, biedt informatie over 
de RES’en en veelgestelde vragen. Kijk op:www.iedereendoetwat.nl/res. 

  
Hopelijk bent u hiermee geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de campagne, dan kunt u terecht bij Carolien 
Koopmans. Voor inhoudelijke vragen over de RES kunt u terecht bij Milou van Mourik. 
  
Groet, namens het campagneteam, 
  

 
…………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

@: k.lammers@npres.nl  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:14
Aan: ; Els Otterman; Essen, Huib van; Rob Jorg
CC:
Onderwerp: Re: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april?

Dag  
In je mail schrijf je vrijdag dat het ter info is en je mag lezen maar ook een volgende versie mag afwachten. We 
hebben niet afgesproken dat iedereen het moet lezen en pas met een gezamenlijk akkoord het stuk verder gaat. Dat 
is gewoon de constante tijdsdruk, maar dat moet mi wel helder zijn aan de BT. Dus dat zou ik graag opgenomen 
willen in de agenda. 
Hilde 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: woensdag, april 7, 2021 9:13 AM 
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Huib van Essen; Rob Jorg 
CC:  
Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april?  
  
Beste Hilde, 
  
In antwoord op je mail kan ik je melden dat we juist wel gekozen hebben om BTO nog mee te laten lezen. Je hebt de 
stukken daarvoor vrijdag ontvangen in je mailbox en is ook toegezonden naar je secretariaat. 
In de begeleidende mail heb ik nadrukkelijk aangegeven dat dit op jullie verzoek is gebeurd en Rob heeft ons gisteren 
feedback gegeven op de 0.8 versie. Zijn op- en aanmerkingen worden verwerkt in de volgende versie die 
morgenmiddag naar de KNRbestuurders gaat. Op dit moment vindt de bespreking van de 0.8 versie in ABG plaats.  
Kortom je kunt tot vanmiddag altijd nog je opmerkingen doorgeven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 22:32 
Aan: >; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
  
Dag , 
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Ik vind het lastig akkoord te geven op de gestelde vragen als we het stuk zelf niet hebben doorgenomen. Dan is het 
lastig inschatten of de juiste vragen zijn gesteld. Het lijken logische vragen. 
  
Twee opmerkingen 

1. Graag toevoegen in het rode blok dat dit stuk niet langs de trekkers is gegaan, dat hadden we mi 
afgesproken 

2. Ik vind het zonde dat we met zn vieren naar een agenda kijken. Mi was dit gedelegeerd in onze gemaakte 
taakverdeling.  

Met vriendelijke groet,  
Hilde de Groot  
Wethouder  
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  
t (000) 00 00 000  
i www.houten.nl  
Vind ons op 

      

 m         m    
m  H

 

  
Van:   
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 17:25 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: 

 
Onderwerp: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
  
Beste Els, Hilde, Huib en Rob, 
  
Aan jullie de vraag of bijgaande geannoteerde agenda voldoet voor verzending op 8 april naar bestuurders van de 
KNRtafel van 14 april. 
Het betreft m.n. de aanpak van agendapunt 2: bespreken RES document 1.0 versie 0.8 (75 minuten) 
  
Wij hebben geen regie of uitvoerende rol bij agendapunt 3: Bespreking & besluitvorming einddocument bestuurlijke 
verkenner (70 minuten). Wouter is hier de eigenaar van. Zijn agenda is ons nog niet bekend. 
  
Vanwege de 2e behandeling woensdag in ABG, de benodigde verwerktijd en mogelijke input van Wouter, gaan de 
stukken donderdag a.s. uit naar alle KNR bestuurders. 
  
Met Rob spreken we maandagmiddag de vergadering door. 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
  

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
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rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 09:33
Aan: ; Els Otterman; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:  

Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april?

Hallo  e.a., 
 
Dank voor dit voorwerk. 
 
Ik zie dat jullie voorstellen om eerst versie 0.8 te bespreken en vervolgens het deel 
elektriciteit/Wouter zijn voorstel. 
Nu lijkt mij Elektriciteit/ zijn deel het meest gevoelige en belangrijkste. Zolang we daar geen 
consensus op hebben, komt er geen RES 1.0. Door deze volgorde bestaat het risico dat we voor het 
Elektriciteit deel onvoldoende tijd hebben, mede omdat we teveel in de details van versie 0.8 zijn 
gegaan. 
Vanuit deze redenering heb ik de voorkeur om agendapunt 2 & 3 om te draaien. Maar er is vast een 
goede reden waarom jullie deze volgorde hebben voorgesteld. 
 
De inhoud van de geannoteerde agenda en van de oplegger warmte zijn uitstekend wat mij betreft.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van:   
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 17:25 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC: 

 
 

Onderwerp: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
 
Beste Els, Hilde, Huib en Rob, 
  
Aan jullie de vraag of bijgaande geannoteerde agenda voldoet voor verzending op 8 april naar bestuurders van de 
KNRtafel van 14 april. 
Het betreft m.n. de aanpak van agendapunt 2: bespreken RES document 1.0 versie 0.8 (75 minuten) 
  
Wij hebben geen regie of uitvoerende rol bij agendapunt 3: Bespreking & besluitvorming einddocument bestuurlijke 
verkenner (70 minuten). is hier de eigenaar van. Zijn agenda is ons nog niet bekend. 
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Vanwege de 2e behandeling woensdag in ABG, de benodigde verwerktijd en mogelijke input van W , gaan de 
stukken donderdag a.s. uit naar alle KNR bestuurders. 
  
Met Rob spreken we maandagmiddag de vergadering door. 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 13:25
Aan: Hilde de Groot; Ivo Weekenborg; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april?

Hallo Hilde, 
 
Ik heb met  afgesproken om de versie 0.8 de status van ‘ambtelijke werkversie 0.8’ te geven. Deze 
oplossing hebben we volgens mij eerder gehanteerd in de Kromme Rijn om duidelijk te maken dat een 
stuk nog niet een bestuurlijke goedkeuring heeft. Ik hoop dat dit aan je wensen voldoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Jorg  
Wethouder 
 
 
T  
I www.heuvelrug.nl 
 

 
  
  

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:14 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: Re: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
 
Dag , 
In je mail schrijf je vrijdag dat het ter info is en je mag lezen maar ook een volgende versie mag afwachten. We 
hebben niet afgesproken dat iedereen het moet lezen en pas met een gezamenlijk akkoord het stuk verder gaat. Dat 
is gewoon de constante tijdsdruk, maar dat moet mi wel helder zijn aan de BT. Dus dat zou ik graag opgenomen 
willen in de agenda. 
Hilde 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van  
Verzonden: woensdag, april 7, 2021 9:13 AM 
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Huib van Essen; Rob Jorg 
CC:  
Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april?  
  
Beste Hilde, 
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In antwoord op je mail kan ik je melden dat we juist wel gekozen hebben om BTO nog mee te laten lezen. Je hebt de 
stukken daarvoor vrijdag ontvangen in je mailbox en is ook toegezonden naar je secretariaat. 
In de begeleidende mail heb ik nadrukkelijk aangegeven dat dit op jullie verzoek is gebeurd en Rob heeft ons gisteren 
feedback gegeven op de 0.8 versie. Zijn op- en aanmerkingen worden verwerkt in de volgende versie die 
morgenmiddag naar de KNRbestuurders gaat. Op dit moment vindt de bespreking van de 0.8 versie in ABG plaats.  
Kortom je kunt tot vanmiddag altijd nog je opmerkingen doorgeven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 22:32 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC:  
Onderwerp: RE: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
  
Dag , 
Ik vind het lastig akkoord te geven op de gestelde vragen als we het stuk zelf niet hebben doorgenomen. Dan is het 
lastig inschatten of de juiste vragen zijn gesteld. Het lijken logische vragen. 
  
Twee opmerkingen 

1. Graag toevoegen in het rode blok dat dit stuk niet langs de trekkers is gegaan, dat hadden we mi 
afgesproken 

2. Ik vind het zonde dat we met zn vieren naar een agenda kijken. Mi was dit gedelegeerd in onze gemaakte 
taakverdeling.  

Met vriendelijke groet,  
Hilde de Groot  
Wethouder  
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  
t (000) 00 00 000  
i www.houten.nl  
Vind ons op 

      

 m         m    
m  H

 

  
Van   
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 17:25 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl> 
CC: 

 

 
Onderwerp: Akkoord met voorstel geannoteerde bestuurdersagenda KNR 14 april? 
  
Beste Els, Hilde, Huib en Rob, 
  







Voorstel wijzigingen RES U16 

 

Paragraaf 3.7 bouwblok 4 

Bij de Bestuurstafel RES U16 is op 20 mei afgesproken dat in deze paragraaf wordt benoemd dat 

Bunnik en De Bilt een traject starten voor windmolens in hun gemeente (als voorbeelden van wat er 

gebeurt in Bouwblok 4). Wijk bij Duurstede wordt toegevoegd aan deze opsomming.  

 

Bijlage 1 onder Wijk bij Duurstede 

Bij de 0 bij windmolens in de tabel Kwantiteit wordt een sterretje toegevoegd met daarbij de 
opmerking: 
“De mogelijkheden voor windenergie in Wijk bij Duurstede worden nader onderzocht als onderdeel 
van Bouwblok 4, met als ambitie om dit op termijn toe te voegen aan het bod. Medio 2022 zal dit 
nader zijn geconcretiseerd.”   
 
Onder tabel Kwantiteit de zin: “Voor wind verwacht Wijk bij Duurstede op dit moment tot 2030 geen 
kansen voor zoekgebieden. Wel ziet de gemeente kansen voor meer grootschalig zon op dak, dit 
wordt in de toekomst nog nader gekwantificeerd.”  
 
vervangen door de tekst: 
 
“De gemeente onderkent dat er mogelijkheden zijn om voor 2030 in Wijk bij Duurstede windturbines 
te realiseren. Deze worden nader onderzocht. De meest kansrijke mogelijkheden liggen langs het 
Amsterdam Rijnkanaal waar ruimte is voor 3 tot 5 turbines. Ook ziet de gemeente kansen voor meer 
grootschalig zon op dak, dit wordt in de toekomst nog nader gekwantificeerd. 
 
Onder bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid de zin “Uit de participatie blijkt dat er zeer 
weinig draagvlak is voor windenergie in Wijk bij Duurstede.” Vervangen door de tekst: 
 
“Uit de participatie blijkt dat er veel discussie is over windenergie in Wijk bij Duurstede.” 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: maandag 24 mei 2021 18:10
Aan:  h.marchal
CC:
Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx
Bijlagen: Bijlage 1 tekstvoorstel_HvE.docx

Beste Hans, 
 
Ik vind met name de tekst bij Bouwblok 4 nog wel heel erg voorzichtig. Ik heb die wat aangepast in lijn met de tekst 
in Bijlage 1. 
 
Laten we elkaar zo nog even bellen. Is half 8 ok? 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: maandag, mei 24, 2021 1:51 PM 
Aan: Essen, Huib van; h.marchal 
CC:  
Onderwerp: RE: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste Huib en anderen,  
Dank voor je mail en het aangepast voorstel.  
Dit voorstel hebben wij intern besproken. In de bijlage tref je onze aanpassingen aan.  
Indien je vragen en of opmerkingen hebt, kun je vandaag telefonisch contact opnemen met Hans.  
Zonder tegenbericht van jou kant zal Hans dit voorstel met onze aanpassingen morgen in het college bespreken.  
Morgen einde van de ochtend krijg jij dan een terugkoppeling van Hans.  
  
Vriendelijke groet 

  
  

 
 

A&O - Advies en ondersteuning 
Gemeente Wijk bij Duurstede 

    



2

       H    m      m          
       

 

 

  
Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | | 0638842845 
06www.wijkbijduurstede.nl 
Volg ons op 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

  
  
  
  

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: maandag 24 mei 2021 11:31 
Aan: Hans Marchal <H.Marchal@wijkbijduurstede.nl> 
CC:  

 
 

Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste Hans ( , 
  
Fijn dat we, zoals vrijdag afgesproken, elkaar zaterdag nog even spraken n.a.v. het BO van vrijdag over 
zowel wonen als energie. Ik begreep dat jullie akkoord zijn om op beide dossiers, die beiden al zo lang 
lopen, een belangrijke stap voorwaarts te maken. Ook hebben we nog even langs gelopen hoe we de 
afspraken nader kunnen concretiseren. Zoals ik al aangaf hecht ik eraan dat de afspraken op beide 
dossiers voldoende concreet zijn. 
  
Zoals ik je al appte verbaasde ik mij in dat licht over de reactie op het tekstvoorstel van  over 
energie. Ik vond die erg defensief en die roept bij mij vraagtekens op over het commitment. Omdat dit in 
mijn ogen echt een bestuurlijke afweging betreft, mail ik jou bij deze over beide onderwerpen. 
 

Voor wonen is mijn beeld nu als volgt. Het voorstel is hetgeen wat eerder is gedeeld door Ineke Schartman 
met de volgende aanpassingen: 

 De 280 woningen voor De Geer III in zowel het regionale als het provinciale programma in het 
realisatie-deel aanpassen naar 400 woningen, met daarbij een sterretje met daarbij de opmerking 
dat er bij 280 woningen een tussentijdse toets plaatsvindt op de mobiliteitsontwikkeling.  

 Het evaluatiemoment dat in het voorstel van Ineke wordt genoemd, niet over 5 maar over 4 jaar 
(dus in 2025). 

 Hierbij ook de drukte in de spits op zowel N229 als N227 betrekken, en de bijdragen die de 
ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede hier op hebben. 

Voor energie is de kern van de afspraak dat de gemeente onderkent dat er kansen liggen voor 
windturbines langs het ARK en de mogelijkheden hiervoor nader wil onderzoeken met de ambitie om dit 
medio 2022 toe te voegen aan het bod van de RES. Ik hecht er aan dat dit ook expliciet wordt benoemd in 
het verslag van het BO van vrijdag. In de RES 1.0 wordt het dan opgenomen als onderdeel van Bouwblok 
4 en in de bijlage over Wijk bij Duurstede. Ik heb het voorstel van  de RES 1.0 hiermee in lijn 
gebracht, zie bijlage. 
 

Dat het gaat om de locatie langs het ARK en 3 tot 5 turbines is vrijdag niet expliciet in ons gesprek 
benoemd, maar eerder natuurlijk wel gewisseld en dit was ook onderdeel van het participatietraject. Ik wil 
daar in de RES niet geheimzinnig over doen. 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 16:28 
Aan:  Essen, 
Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste  beste Huib 
  
Vanmorgen hebben gedeputeerde Huib van Essen en wethouders Marchal en Kosterman gesproken over een 
bijdrage van Wijk bij Duurstede in de RES in de vorm van windenergie. Afgesproken is dat ik een tekstvoorstel zou 
doen voor enkele aanpassingen in de tekst van U16 om dat ook daarin nog vast te leggen. 
  
Ik heb geprobeerd om de wijzigingen in de tekst van RES U16 zo minimaal mogelijk te houden. 
  
In de bijlage mijn voorzet. Graag beoordeling zowel va de kant van Wijk als van de kant van de provincie of deze 
aanpassingen zo akkoord zijn. De deadline voor aanpassingen aan de RES U16 is dinsdag aan het eind van de 
ochtend. Dus graag opmerkingen of correcties graag zsm met elkaar delen zodat dinsdagochtend de laatste interen 
toetsen kunnen plaatsvinden. 
  

 
 

  
  
PS Voor het gemak stuur is de laatste gelayoute versie van RES U16 in een separate mail op. Paginanummering 
ontbreekt nog, dus ik heb verwezen naar paragraafnummer of nummer bijlage. De relevante tekstdelen heb ik in de 
RES geel gemarkeerd, in de tabellen heb ik relevant getallen en omcirkeld. 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: maandag 24 mei 2021 11:31
Aan: h.marchal
CC:  

Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx
Bijlagen: Kopie van Bijlage 1 tekstvoorstel_HvE.docx

Beste Hans (  e.a.), 
 
Fijn dat we, zoals vrijdag afgesproken, elkaar zaterdag nog even spraken n.a.v. het BO van vrijdag over 
zowel wonen als energie. Ik begreep dat jullie akkoord zijn om op beide dossiers, die beiden al zo lang 
lopen, een belangrijke stap voorwaarts te maken. Ook hebben we nog even langs gelopen hoe we de 
afspraken nader kunnen concretiseren. Zoals ik al aangaf hecht ik eraan dat de afspraken op beide 
dossiers voldoende concreet zijn. 
 
Zoals ik je al appte verbaasde ik mij in dat licht over de reactie op het tekstvoorstel van  over 
energie. Ik vond die erg defensief en die roept bij mij vraagtekens op over het commitment. Omdat dit in 
mijn ogen echt een bestuurlijke afweging betreft, mail ik jou bij deze over beide onderwerpen. 
 
 
Voor wonen is mijn beeld nu als volgt. Het voorstel is hetgeen wat eerder is gedeeld door Ineke Schartman 
met de volgende aanpassingen: 

 De 280 woningen voor De Geer III in zowel het regionale als het provinciale programma in het 
realisatie-deel aanpassen naar 400 woningen, met daarbij een sterretje met daarbij de opmerking 
dat er bij 280 woningen een tussentijdse toets plaatsvindt op de mobiliteitsontwikkeling.  

 Het evaluatiemoment dat in het voorstel van Ineke wordt genoemd, niet over 5 maar over 4 jaar 
(dus in 2025). 

 Hierbij ook de drukte in de spits op zowel N229 als N227 betrekken, en de bijdragen die de 
ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede hier op hebben. 

Voor energie is de kern van de afspraak dat de gemeente onderkent dat er kansen liggen voor 
windturbines langs het ARK en de mogelijkheden hiervoor nader wil onderzoeken met de ambitie om dit 
medio 2022 toe te voegen aan het bod van de RES. Ik hecht er aan dat dit ook expliciet wordt benoemd in 
het verslag van het BO van vrijdag. In de RES 1.0 wordt het dan opgenomen als onderdeel van Bouwblok 
4 en in de bijlage over Wijk bij Duurstede. Ik heb het voorstel van  voor de RES 1.0 hiermee in lijn 
gebracht, zie bijlage. 
 
 
Dat het gaat om de locatie langs het ARK en 3 tot 5 turbines is vrijdag niet expliciet in ons gesprek 
benoemd, maar eerder natuurlijk wel gewisseld en dit was ook onderdeel van het participatietraject. Ik wil 
daar in de RES niet geheimzinnig over doen. 
 
Indien jullie akkoord zijn, kunnen de aanpassingen voor de RES nog net mee in de opgemaakte versie die 
deze week door de Bestuurstafel RES U16 wordt vastgesteld. Voor het onderdeel wonen zal ik dan de last 
minute aanpassingen morgen in onze collegevergadering inbrengen als het ontwerp provinciale 
programma voor wonen en werken voorligt. 
 
Ik hoor graag vandaag of jij akkoord bent. Ik ben vandaag telefonisch bereikbaar mocht dat nog nodig zijn. 
 
Mochten we tot de conclusie komen dat dit allemaal toch te snel gaat en het wat meer tijd vraagt, dan zij 
dat zo. In dat geval kunnen we komend jaar benutten om op beide dossiers tot nadere afspraken te komen.
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Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: Saturday, May 22, 2021 9:56:57 PM 
Aan: Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; h.marchal <h.marchal@wijkbijduurstede.nl>;  

 
Onderwerp: RE: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx  
  
  
Beste en anderen.  
Dank voor je opzet.  
Helaas geeft deze uitwerking niet hetgeen wij gisteren tijdens het bestuurlijk overleg hebben afgesproken weer.  
Tijdens het overleg is niet gezegd dat aan het bod van de gemeente Wijk Bij Duurstede 3 windmolens worden 
toegevoegd. Ook is niet gezegd dat het aantal windmolens in RES1.0 naar 27 wordt bijgesteld.  
Zoals je weet is er ook niet gesproken over de locatie waar deze windmolens worden gesitueerd.  
  
De afspraak die is gemaakt luidt als volgt:  
Wijk bij Duurstede gaat in het op te starten participatietraject RES2.0 ook de mogelijkheden voor wind onderzoeken. 
Meer dan deze zinsnede is gisteren niet toegezegd en ook niet afgesproken.  
Ik wil je verzoeken om alle aanpassingen die je nu gedaan hebt over windmolens weer ongedaan te maken. Ook de 
locaties en de zinsnede dat aan het bod van de gemeente Wijk bij Duurstede 3 windmolens worden toegevoegd te 
verwijderen.  
  
In bijlage 1 onder gemeente Wijk bij Duurstede het volgende toevoegen:  
Wijk bij Duurstede gaat in het op te starten participatietraject RES2.0 ook de mogelijkheden voor wind onderzoeken. 
  
Wij zien je aanpassingen graag tegemoet.  
Groeten 

  
  
  

 
 

A&O - Advies en ondersteuning 
Gemeente Wijk bij Duurstede 
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Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | |  
06www.wijkbijduurstede.nl 
Volg ons op 

     

 
  

  
  
  
  

Van:   
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 16:28 
Aan: ; Essen, 
Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste , beste Huib 
  
Vanmorgen hebben gedeputeerde Huib van Essen en wethouders Marchal en Kosterman gesproken over een 
bijdrage van Wijk bij Duurstede in de RES in de vorm van windenergie. Afgesproken is dat ik een tekstvoorstel zou 
doen voor enkele aanpassingen in de tekst van U16 om dat ook daarin nog vast te leggen. 
  
Ik heb geprobeerd om de wijzigingen in de tekst van RES U16 zo minimaal mogelijk te houden. 
  
In de bijlage mijn voorzet. Graag beoordeling zowel va de kant van Wijk als van de kant van de provincie of deze 
aanpassingen zo akkoord zijn. De deadline voor aanpassingen aan de RES U16 is dinsdag aan het eind van de 
ochtend. Dus graag opmerkingen of correcties graag zsm met elkaar delen zodat dinsdagochtend de laatste interen 
toetsen kunnen plaatsvinden. 
  

 

  
  
PS Voor het gemak stuur is de laatste gelayoute versie van RES U16 in een separate mail op. Paginanummering 
ontbreekt nog, dus ik heb verwezen naar paragraafnummer of nummer bijlage. De relevante tekstdelen heb ik in de 
RES geel gemarkeerd, in de tabellen heb ik relevant getallen en omcirkeld. 
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Van: Hans Marchal <H.Marchal@wijkbijduurstede.nl>
Verzonden: maandag 24 mei 2021 19:08
Aan: Essen, Huib van
Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx

Prima, bel je straks  
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: Monday, May 24, 2021 6:10:29 PM 
Aan:  Hans Marchal <H.Marchal@wijkbijduurstede.nl> 
CC:  

 
Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx  
  
Beste Hans, 
 
Ik vind met name de tekst bij Bouwblok 4 nog wel heel erg voorzichtig. Ik heb die wat aangepast in lijn met de tekst 
in Bijlage 1. 
 
Laten we elkaar zo nog even bellen. Is half 8 ok? 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: maandag, mei 24, 2021 1:51 PM 
Aan: Essen, Huib van; h.marchal 
CC:  
Onderwerp: RE: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx  
  
Beste Huib en anderen,  
Dank voor je mail en het aangepast voorstel.  
Dit voorstel hebben wij intern besproken. In de bijlage tref je onze aanpassingen aan.  
Indien je vragen en of opmerkingen hebt, kun je vandaag telefonisch contact opnemen met Hans.  
Zonder tegenbericht van jou kant zal Hans dit voorstel met onze aanpassingen morgen in het college bespreken.  
Morgen einde van de ochtend krijg jij dan een terugkoppeling van Hans.  
  
Vriendelijke groet 
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Van: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: maandag 24 mei 2021 11:31 
Aan: Hans Marchal <H.Marchal@wijkbijduurstede.nl> 
CC:  

 
 

Onderwerp: Re: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste Hans , e.a.), 
  
Fijn dat we, zoals vrijdag afgesproken, elkaar zaterdag nog even spraken n.a.v. het BO van vrijdag over 
zowel wonen als energie. Ik begreep dat jullie akkoord zijn om op beide dossiers, die beiden al zo lang 
lopen, een belangrijke stap voorwaarts te maken. Ook hebben we nog even langs gelopen hoe we de 
afspraken nader kunnen concretiseren. Zoals ik al aangaf hecht ik eraan dat de afspraken op beide 
dossiers voldoende concreet zijn. 
  
Zoals ik je al appte verbaasde ik mij in dat licht over de reactie op het tekstvoorstel van  over 
energie. Ik vond die erg defensief en die roept bij mij vraagtekens op over het commitment. Omdat dit in 
mijn ogen echt een bestuurlijke afweging betreft, mail ik jou bij deze over beide onderwerpen. 
 

Voor wonen is mijn beeld nu als volgt. Het voorstel is hetgeen wat eerder is gedeeld door Ineke Schartman 
met de volgende aanpassingen: 

 De 280 woningen voor De Geer III in zowel het regionale als het provinciale programma in het 
realisatie-deel aanpassen naar 400 woningen, met daarbij een sterretje met daarbij de opmerking 
dat er bij 280 woningen een tussentijdse toets plaatsvindt op de mobiliteitsontwikkeling.  

 Het evaluatiemoment dat in het voorstel van Ineke wordt genoemd, niet over 5 maar over 4 jaar 
(dus in 2025). 

 Hierbij ook de drukte in de spits op zowel N229 als N227 betrekken, en de bijdragen die de 
ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede hier op hebben. 

Voor energie is de kern van de afspraak dat de gemeente onderkent dat er kansen liggen voor 
windturbines langs het ARK en de mogelijkheden hiervoor nader wil onderzoeken met de ambitie om dit 
medio 2022 toe te voegen aan het bod van de RES. Ik hecht er aan dat dit ook expliciet wordt benoemd in 
het verslag van het BO van vrijdag. In de RES 1.0 wordt het dan opgenomen als onderdeel van Bouwblok 
4 en in de bijlage over Wijk bij Duurstede. Ik heb het voorstel van voor de RES 1.0 hiermee in lijn 
gebracht, zie bijlage. 
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Dat het gaat om de locatie langs het ARK en 3 tot 5 turbines is vrijdag niet expliciet in ons gesprek 
benoemd, maar eerder natuurlijk wel gewisseld en dit was ook onderdeel van het participatietraject. Ik wil 
daar in de RES niet geheimzinnig over doen. 
  
Indien jullie akkoord zijn, kunnen de aanpassingen voor de RES nog net mee in de opgemaakte versie die 
deze week door de Bestuurstafel RES U16 wordt vastgesteld. Voor het onderdeel wonen zal ik dan de last 
minute aanpassingen morgen in onze collegevergadering inbrengen als het ontwerp provinciale 
programma voor wonen en werken voorligt. 
  
Ik hoor graag vandaag of jij akkoord bent. Ik ben vandaag telefonisch bereikbaar mocht dat nog nodig zijn. 
 
Mochten we tot de conclusie komen dat dit allemaal toch te snel gaat en het wat meer tijd vraagt, dan zij 
dat zo. In dat geval kunnen we komend jaar benutten om op beide dossiers tot nadere afspraken te komen.
  
Vriendelijke groet, 
  
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
  
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: Saturday, May 22, 2021 9:56:57 PM 
Aan: Essen, Huib van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; h.marchal <h.marchal@wijkbijduurstede.nl>;  

 
Onderwerp: RE: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx  
  
  
Beste  en anderen.  
Dank voor je opzet.  
Helaas geeft deze uitwerking niet hetgeen wij gisteren tijdens het bestuurlijk overleg hebben afgesproken weer.  
Tijdens het overleg is niet gezegd dat aan het bod van de gemeente Wijk Bij Duurstede 3 windmolens worden 
toegevoegd. Ook is niet gezegd dat het aantal windmolens in RES1.0 naar 27 wordt bijgesteld.  
Zoals je weet is er ook niet gesproken over de locatie waar deze windmolens worden gesitueerd.  
  
De afspraak die is gemaakt luidt als volgt:  
Wijk bij Duurstede gaat in het op te starten participatietraject RES2.0 ook de mogelijkheden voor wind onderzoeken. 
Meer dan deze zinsnede is gisteren niet toegezegd en ook niet afgesproken.  
Ik wil je verzoeken om alle aanpassingen die je nu gedaan hebt over windmolens weer ongedaan te maken. Ook de 
locaties en de zinsnede dat aan het bod van de gemeente Wijk bij Duurstede 3 windmolens worden toegevoegd te 
verwijderen.  
  
In bijlage 1 onder gemeente Wijk bij Duurstede het volgende toevoegen:  
Wijk bij Duurstede gaat in het op te starten participatietraject RES2.0 ook de mogelijkheden voor wind onderzoeken. 
  
Wij zien je aanpassingen graag tegemoet.  
Groeten 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 16:28 
Aan: Essen, 
Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Bijlage 1 tekstvoorstel.docx 
  
Beste  en , beste Huib 
  
Vanmorgen hebben gedeputeerde Huib van Essen en wethouders Marchal en Kosterman gesproken over een 
bijdrage van Wijk bij Duurstede in de RES in de vorm van windenergie. Afgesproken is dat ik een tekstvoorstel zou 
doen voor enkele aanpassingen in de tekst van U16 om dat ook daarin nog vast te leggen. 
  
Ik heb geprobeerd om de wijzigingen in de tekst van RES U16 zo minimaal mogelijk te houden. 
  
In de bijlage mijn voorzet. Graag beoordeling zowel va de kant van Wijk als van de kant van de provincie of deze 
aanpassingen zo akkoord zijn. De deadline voor aanpassingen aan de RES U16 is dinsdag aan het eind van de 
ochtend. Dus graag opmerkingen of correcties graag zsm met elkaar delen zodat dinsdagochtend de laatste interen 
toetsen kunnen plaatsvinden. 
  

 

  
  
PS Voor het gemak stuur is de laatste gelayoute versie van RES U16 in een separate mail op. Paginanummering 
ontbreekt nog, dus ik heb verwezen naar paragraafnummer of nummer bijlage. De relevante tekstdelen heb ik in de 
RES geel gemarkeerd, in de tabellen heb ik relevant getallen en omcirkeld. 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 



5

dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: zondag 30 mei 2021 09:49
Aan:  Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van
Onderwerp: RE: met bijlage....

Hallo  e.a., 
 
Het was idd een belangrijk en gedenkwaardig moment. 
 
De gevraagde input: 
De aangepaste indeling is prima wat mij betreft. 
Van de tekstuele (=gele) wijzigingen heb ik alleen een opmerking over 1.9: 

a. Wellicht kunnen we toevoegen dat de overige bijlagen bedoeld zijn als extra achtergrond informatie 
b. Moeten we niet iets zeggen over de bijlage van de verkenner, bijv. dat dit advies is verwerkt in RES 1.0 ? 

 
Daarnaast heb ik nog een paar opmerkingen: 

1) Bij de “Argumenten” staat bij 1.1  “In 2020 stelde u de Ontwerp RES vast”. Dit klopt toch niet voor 
Montfoort en volgens mij ook niet voor de AB’s van de Waterschappen. Dat zal dus een iets 
genuanceerdere tekst vragen 

2) Bij “Argumenten” 1.10  staat “De energie transitie is één van de zes pijlers”. Moet dat niet ‘één van de vijf 
pijlers’ zijn? 

3) Dan nog een meer politieke opmerking: 
De weerstand tegen windmolens wordt vooral gevoed door zorgen voor mensen hun gezondheid. Het 
woord gezondheid komt niet tot nauwelijks in de handreiking voor. Ik denk dat het handig is om in de tekst 
op te nemen dat gezondheid een thema is dat speelt en het niet te negeren. Dat zou heel eenvoudig op 
twee plekken kunnen: 

a. Bij de “Argumenten 1.8, Ruimtelijke effecten” staat bijna aan het einde een opsomming van zaken 
waar verder onderzoek moet plaatsvinden (“o.a. de effecten op de omgeving en de natuur, 
veiligheid, en aansluitbaarheid verder onderzocht”). Achter veiligheid zou het woord “gezondheid” 
kunnen worden toegevoegd.   

b. Bij de kanttekeningen punt 3  staat de zin “Bovendien leven er maatschappelijke zorgen over de 
energietransitie, de impact op de leefomgeving en de betaalbaarheid voor inwoners”. Je kunt achter 
leefbaarheid, tussen haakjes zetten (zoals veiligheid, gezondheid en biodiversiteit)  

Ik realiseer me dat mijn opmerking over gezondheid niet is besproken op de bestuurstafel en daarmee 
iets verder gaat dan een check of de opmerkingen van de bestuurstafel goed verwerkt zijn. Mochten 
jullie dat een bezwaar vinden dan moet het blijven zoals het is (En benoem ik het punt gezondheid wel 
in mijn eigen RV bij coleur locale). 

Succes met de afronding! 
 

 
 

























































































 

 

Ambities voor opwekken van duurzame energie hoger geworden 

Dertig regio’s in Nederland werken intensief samen aan een concrete aanpak voor het 
opwekken van duurzame energie in 2030: de Regionale Energiestrategie (RES). De 
regionale aanpak blijkt te werken en brengt beweging in de energietransitie. De regio’s 
leggen in hun RES’en 1.0 nog een hogere ambitie neer dan zij vorig jaar al deden: zo’n 
55 TWh in 2030. Er is intensieve samenwerking ontstaan en het gesprek met inwoners 
en bedrijven is in alle regio’s vol op gang gekomen. De ambitie is hoog, maar de 
uitdagingen zijn ook groot. Het maatschappelijk debat over de gevolgen voor de 
leefomgeving neemt toe. Ruimte is in ons land beperkt beschikbaar en het 
energiesysteem staat onder druk. De weg naar RES 2.0 vraagt om keuzes maken, om 
coördinatie van de netcapaciteit en om onderling overleg: met inwoners en ondernemers 
en in en tussen regio’s. 
 
Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt de regio’s bij het maken van hun Regionale 
Energiestrategie. NP RES geeft in een stand van zaken (de ‘foto’) twee keer per jaar een blik op waar 
de 30 RES-regio’s staan in het proces op weg naar 2030. 
 
Voor het zomerreces ronden 26 van de 30 RES regio’s de besluitvorming over hun RES 1.0 af. Vier 
regio’s volgen na het zomerreces. Alle 30 RES’en zijn openbaar en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) kan starten met de monitor. Het totale bod van alle regio’s bedraagt ±55 
TWh, ongeveer 2,5 TWH meer dan in de concept-RES’en uit oktober 2020. Dat is een goed 
uitgangspunt voor het werken aan het doel van 35 TWh hernieuwbaar opgewerkte energie in 
2030. Beperkingen in de ruimte, vaststelling door volksvertegenwoordigers, de mate waarin een 
locatie door inwoners geaccepteerd wordt en gebrek aan netcapaciteit beïnvloeden hoeveel zonne- 
en windenergie gerealiseerd kan worden. Over de onderverdeling huidige opwek – pijplijn - 
ambitie en het onderscheid wind -zon op veld - zon op dak, zijn op dit moment nog geen 
eenduidige conclusies te trekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) levert eind 
2021/begin 2022 een volledige kwantitatieve analyse van de opstelsom van alle RES’en 1.0 en 
gaat hier dan nader op in 
 
Het begin van een intensieve samenwerking  
De plannen in de RES’en 1.0 zijn verdiept, verbeterd en concreter gemaakt. De netbeheerders zijn 
actief betrokken en ook de samenwerking tussen de RES’en is intensiever geworden. De RES is 
gegroeid tot meer dan alleen een document. Het is het begin van een intensieve samenwerking. 
Een netwerk waarin overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties 
en inwoners elkaar weten te vinden op het gebied van klimaat. Daarmee is ook het gesprek met 
inwoners en bedrijven begonnen. Dat leidt soms tot fel maatschappelijk debat over zorgen. Maar 
ook tot initiatieven en het gesprek over de kansen die de energietransitie brengt, bijvoorbeeld op 
het gebied van arbeid en scholing. De komende 10 jaar is nog altijd stevige inspanning én 
financiering nodig om de doelen voor 2030 te halen in een goed proces met inwoners en 
betrokkenen, met ruimtelijke kwaliteit én met aandacht voor het energiesysteem.  
 
Betrokkenheid burgers vraagt aandacht 
Duurzame energie in het landschap is niet vanzelfsprekend. Inwoners voelen zich niet altijd 
gehoord of vroeg en intensief betrokken. Dit vraagt om eerder en vaak andere inspanningen van 
overheden en initiatiefnemers. Ook de zorgen en daarmee het maatschappelijk debat over 
gezondheid en de gevolgen voor de eigen leefomgeving nemen toe. De RES maakt de noodzaak 
tot een betere relatie tussen inwoner en overheid zichtbaar. Regio’s zoeken dan ook steeds nieuwe 
(online) vormen om inwoners te betrekken: van een (online) festival, webinar tot burgerforum. 
Het Rijk bracht de nut en noodzaak van de RES’en onder de aandacht in een korte campagne en 
werkt nu aan een langere termijn-aanpak over klimaat om daarmee ook de communicatie in de 
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RES’en te ondersteunen. Het debat houdt niet op bij de RES 1.0. De verdere uitwerking van beleid 
of concrete plannen vraagt om continue betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden. Op weg 
naar de RES 2.0 onderzoeken regio’s ook de inzet van bijvoorbeeld een burgerberaad of 
omgevingsraad om eigenaarschap en zeggenschap van inwoners te vergroten. Daarbij is ook 
lokaal eigendom een belangrijk onderwerp in elke RES: hoe inwoners zeggenschap krijgen en 
meeprofiteren van wind en zon op land projecten. Het RIVM zet een ‘Expertisepunt windenergie en 
gezondheid’ op, waar experts elkaar kunnen vinden en regionale GGD’en ondersteund worden.  
 
Ruimte is beperkt beschikbaar 
Naast de energietransitie, is er veel druk op de leefomgeving door andere grote thema’s als 
woningbouw, landbouw, natuur en klimaatadaptatie. Duurzame energie is een jonge discipline die 
om ruimte vraagt en daarmee mogelijk minder vanzelfsprekend is als woningbouw, industrie en 
bedrijventerreinen. Ruimte is beperkt beschikbaar. Het vraagt dus om slim combineren én kiezen. 
Die afweging wordt onder andere gemaakt als de ambities uit de RES worden vastgelegd in het 
gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid. Daarbij worden inwoners betrokken en is inspraak 
mogelijk.  
 
Hoge druk op het energiesysteem 
Door de grote voorkeur voor zon op dak en de elektriciteitsvraag van industrie, woningen en 
mobiliteit wordt de druk op het energiesysteem groot. Hoog- en middenspanningsstations moeten 
worden uitgebreid en extra stations gerealiseerd. Coördinatie op provinciale/regionale schaal en 
intensievere samenwerking met netbeheerders is daarom hard nodig om problemen met 
netcapaciteit te voorkomen. Veel regio’s denken daarom na over het plannen en prioriteren van 
projecten.  
 
Verbinding met de transitievisie warmte 
De regio’s zoeken naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we 
onze huizen verwarmen. Dit gebeurt op regioschaal om te voorkomen dat bronnen dubbel of juist 
niet benut worden. Regio’s hebben de warmtevraag en beschikbare warmtebronnen 
geactualiseerd. De gemeenten werken nu aan de transitievisies warmte die gaat over het 
aardgasvrij maken van wijken. Ook een stapsgewijze aanpak richting aardgasvrij kan onderdeel 
uitmaken van de transitievisie warmte. De transitievisies warmte zijn eind 2021 klaar. Deze visies 
zullen meer inzicht bieden wat de elektriciteitsvraag zal worden in de gebouwde omgeving. Op dat 
moment zal meestal ook de inzet van een warmtestructuur opgepakt worden. Hierbij is een goede 
verbinding belangrijk tussen de beschikbare duurzame warmtebronnen in de regio en de 
gemeentelijke aanpak van het verduurzamen van wijken.  
 
Op weg naar de RES 2.0 
In een klein aantal regio’s zullen (naar verwachting) één of meerdere overheden de RES niet 
vaststellen. Over wat dit betekent voor de desbetreffende overheid en de RES wordt regionaal het 
bestuurlijk gesprek gevoerd. In veel regio’s zijn moties en/of amendementen ingediend. Sommige 
regio’s passen de RES hierop nog aan, andere regio’s voegen ze als addendum bij de RES 1.0. Ze 
worden in ieder geval meegenomen op weg naar de RES 2.0 en in de uitvoering van RES 1.0.  
Elke twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie aangepast aan de meest recente 
ontwikkelingen. In 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meer informatie bij Nicky Struijker Boudier, n.boudier@npres.nl of 06-15062601 
 
Achtergrond 
De decentrale overheden hebben 30 regio’s gevormd die een Regionale Energiestrategie (RES) maken. 
Gemeenten, provincies en waterschappen werken in de RES’en samen met inwoners, maatschappelijke 
partijen, energiecoöperaties, netbeheerders en het rijk. Primaire focus is het realiseren van hernieuwbare 
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energie op land (35 TWh in 2030) & het zoeken naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het 
aardgas waarmee huizen en gebouwen verwarmd worden. Het werken aan de RES vloeit voort uit het 
Klimaatakkoord. Het is één van de maatregelen. De gehele opgave reikt tot 2030 en uiteindelijk tot 2050.  
 
Disclaimer bij optelsommen 
Daar waar het gaat over het aantal op te wekken terawattuur, kunnen de rekenmethodieken, gehanteerde 
definities en peildata per regio verschillen. Hiervoor werken NP RES, PBL, RVO, CBS, EZK en RWS gezamenlijk 
via het VIVET-traject aan meer eenduidigheid. Verder hebben niet alle regio’s de onderverdeling zon/wind 
uitgesplitst. Daarom zijn er nog geen gedetailleerde conclusies te trekken over de onderverdeling bestaande 
opwek -opwek in pijplijn - ambitie noch over het onderscheid wind - zon op veld -zon op dak. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) komt eind 2021/begin 2022 met een volledige kwantitatieve analyse van de 
opstelsom van alle RES’en 1.0. 
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Geachte bestuurlijke trekkers van de RES-regio's, 
 
Op 1 april jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK), de minister van Financiën (FIN) en mijn ambtsvoorganger uw brief 
ontvangen over de continuering van de financiering van het RES-proces. Hierbij 
reageer ik mede namens de ministers van BZK en FIN op uw oproep om op korte 
termijn: 
• een toezegging te doen van € 4 miljoen voor de resterende periode in 2021 

om de RES-organisaties niet stil te laten vallen; 
• de continuïteit te borgen voor 2022, conform de toezegging in de brief van de 

minister van EZK van 12 februari jl.  
 
Samen richting de RES 1.0 
Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor het werk dat is 
verzet in de RES-regio’s en de ambitie die door u is neergelegd. Ik wil u tevens, in 
de besluitvormingsfase van de RES 1.0, een hart onder de riem steken. De RES-
regio’s hebben moeite gedaan om in coronatijd inwoners, maatschappelijke 
organisaties, energiecoöperaties, netbeheerders en bedrijven deelgenoot te 
maken van de regionale klimaatopgave. Nu en in de toekomst moeten er moeilijke 
keuzes worden gemaakt en locaties worden aangewezen waar niet iedereen het 
mee eens zal zijn. Het gaat hier dan ook niet om een gemakkelijke opgave, maar 
wel om een noodzakelijke.  
 
We hebben in democratische meerderheid met elkaar besloten dat Nederland over 
gaat op duurzame energie om verandering van het klimaat te beperken. Maar dat 
stelt ons ook voor de nodige dilemma’s. Hernieuwbare energie vergt immers meer 
ruimte in een dichtbevolkt land. We zien dat Nederlanders in ruime meerderheid 
een transitie naar een duurzaam energiesysteem steunen. Maar dat betekent niet 
dat iedereen zit te wachten op de praktische maatregelen die daaruit volgen, zoals 
windmolens of hoogspanningsverbindingen in de eigen omgeving. De meerwaarde 
van het RES-proces is dat we samen – overheid, maatschappelijke partijen, 
ondernemers en inwoners – de beste oplossingen en plekken zoeken en de 
maatschappij voor een groot deel eigenaar blijft van deze nieuwe energie.  
 
We zien bovendien dat al deze maatregelen keihard nodig zijn om de 
noodzakelijke omslag naar duurzame energie te kunnen maken. We zoeken 
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daarbij de juiste balans tussen lokale belangen en zaken die in het belang van 
alle Nederlanders zijn; zoals het aanpakken van klimaatverandering en de 
betaalbaarheid daarvan. Het voortouw ligt in de regio maar het vraagt een nauwe 
samenspraak vanuit de overheden met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partijen. 
 
Financiering najaar 2021 en daarna 
Vanuit deze constatering heb ik begrip voor de zorgen over de continuering van 
de ondersteuning van het RES-proces. Ik acht de ondersteuning van groot belang. 
Zoals mijn ambtsvoorganger in zijn brief van 12 februari jl. heeft aangegeven, ligt 
de continuering van het Nationaal Programma RES (NP RES) en daarmee de 
ondersteuning van de regio's, in de rede.  
 
Voor de resterende periode in 2021 kan ik u mededelen dat het kabinet 
€ 4 miljoen beschikbaar zal stellen. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde 
verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Net als u, wil ik graag dat het proces 
doorgaat na 1 juli en de ambities waaraan hard gewerkt is gerealiseerd gaan 
worden. In uw brief geeft u aan er begrip voor te hebben dat een volledig budget 
voor de volgende kabinetsperiode pas tijdens de kabinetsformatie aan de orde is. 
Ik zal mij inspannen om de continuïteit van het RES-proces te waarborgen voor de 
periode 2022-2025. Formele besluitvorming is echter aan een nieuw kabinet.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie 
 



Aandachtspunten bij bespreking uitvoeringsorganisatie U16 - 2 juli 2021 

 

1. De rol van het RES programmabureau is vanaf nu monitorend en afstemmend. Breng dat in 

het voorstel tot uitdrukking. Ook kan het programmabureau een rol spelen bij het 

organiseren van een interne bestuurlijke escalatie-procedure. 

2. De uitvoeringskracht voor zon zit vooral bij de lokale overheden. De uitvoeringskracht voor 

wind zit voor een groot deel bij provincies, en voor een deel bij lokale overheden. Het RES 

bureau moet de uitvoeringskracht bij gemeenten en provincie voeden, maar deze niet 

vervangen. 

3. Er zit ook veel uitvoeringskracht bij bedrijven (bijvoorbeeld zon op dak). Deze moet ook 

explicieter worden benut.  

4. Gemeenten en provincie moeten niet allemaal hun eigen wiel uitvinden. Voor de ruimtelijke 

procedures voor zon en wind is specifieke kennis nodig. Het lijkt verstandig deze te bundelen 

ten behoeve van alle partners. De kennis bij ODRU en RUD op het gebied van 

vergunningprocedures en -verlening kan daarbij worden benut. Het lijkt niet onlogisch hen 

een rol te geven bij de realisatie/vergunningverlening voor de plannen uit de RES. 

5. Voor de optimalisatie van het net zit veel kennis bij de netbeheerder. De netbeheerder 

evalueert en beoordeelt de plannen van partners op netefficiëntie, en geeft feedback aan de 

partners over mogelijke optimalisaties en kostenreducties. Het programmabureau gaat wat 

ons betreft deze (iteratieve) processen faciliteren.  

6. Het programmabureau RES moet zich richten op de duurzame opwek van elektriciteit. Focus 

houden is belangrijk. Andere opgaven binnen de energietransitie (zoals energiebesparing 

bedrijven, U Thuis, etc.) zijn belangrijk maar zijn niet de focus van de uitvoeringsorganisatie.  

7. Opwek en warmte zitten samen in de RES. Warmte sneeuwt in de praktijk in de RES wat 

onder, terwijl het een belangrijk opgave is. In het uitvoeringsplan moeten we uitwerken hoe 

warmte de positie en aandacht kan krijgen die nodig. 

 



 
Motie Geen windmolens langs A27 
 
De raad van Eemnes, bijeen op 26 april 2021; 
 
 
Overwegende: 
- Dat in het proces om te komen tot de RES 1.0, de NMU en Energie Samen een visie 
hebben ingebracht waarin langs de A27 ten zuiden van Eemnes twee windmolens 'kansrijk' 
worden geacht; 
- Dit binnen de wettelijke geluidsnormen onmogelijk is nabij de Heidelaan vanwege de 
woonhuizen aldaar; 
- Alleen het gebied ten zuiden van de Zuidpolder en ten noorden van het knooppunt over 
zou blijven, dus in het gebied tussen A27 en Wakkerendijk; 
- Er in deze strook geen locatie kan worden gevonden die zich op minstens 800 meter van 
de bebouwde kommen van Eemnes maar ook  buurgemeenten bevindt; 
- Ook de landschappelijke waarden en natuurwaarden in het open landschap van de 
Eempolder onevenredig aangetast zouden worden; 
 
Verzoekt het college: 
 
De NMU, EnergieSamen en het bestuurlijk overleg RES per brief het standpunt van de raad 
over te brengen dat een losse windmolen of twee windmolens langs de A27 op het 
grondgebied van Eemnes, niet wenselijk zijn vanwege nabijheid van woningen en bebouwde 
kommen en vanwege het open landschap; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 21:02
Aan: ; Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: FW: Onder embargo: foto en persbericht, stand van zaken Regionale 

Energiestrategieen
Bijlagen: Foto NP RES 1 juli.pdf; DEF_30062021 Persbericht foto 1 juli 2021.docx

Allen, 
 
Ter info de informatie die NP RES vandaag naar de pers heeft gestuurd. 
 
 

 
 
 
 

Van: Namens Kristel Lammers | NP RES 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 14:30 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Onder embargo: foto en persbericht, stand van zaken Regionale Energiestrategieen 
 
Beste mensen, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de aangekondigde stukken: 
Op deze stukken geldt een embargo tot morgen/donderdag 1 juli 13.00 uur  
 
- de ‘Foto’ (stand van zaken) van het Nationaal Programma RES 
- het persbericht bij de Foto. 
 
We informeren morgen de media. Zij hebben deze stukken ook onder embargo ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kristel Lammers 
Directeur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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W: www.regionale-energiestrategie.nl 

  Linkedin Kristel Lammers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koningskade 40, 2596 AA, Den Haag 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 m         m    
R   R   
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 12:30
Aan: Rob Jorg;  Essen, Huib van; Els Otterman
Onderwerp: FW: Presentatie , RES-beraad 28 mei
Bijlagen: RESSEN mei 2021.pptx

Dag allen, 
Ik was hierbij en vond het een interessant verhaal, dus ik stuur de presentatie even door. 
Hilde  
 

Van:   
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 16:15 
Aan: Info | NPRES <info@npres.nl> 
Onderwerp: Presentatie , RES-beraad 28 mei 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals beloofd, hierbij de presentatie van  die hij tijdens het laatste RES-beraad van 28 mei heeft laten 
zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Op woensdagen niet aanwezig 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  

w: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 m         m    

R   R   
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: maandag 21 juni 2021 16:27
Aan: 'Rob Jorg'; Essen, Huib van; Els Otterman; 
Onderwerp: Fwd: Preview film voor bto

Dag allen, 
 
Dit weekend kreeg ik de preview over het RES filmpje conform de planning. De insteek was om inwoners aan het 
woord te laten (wat kun je doen aan eigen regie, dus geen totaal verhaal wat is de RES) en dat is mi prima.  
 
Nu zie ik het resultaat en had er toch geen goed gevoel bij. Ik heb even met Rob geschakeld en hij deelt mij gevoel 
en mijn opmerkingen, en heeft er ook zelf een aantal andere bij. Het lijkt me nu het meest wijs dit in het bto op te 
pakken. Dat is gelukkig as donderdag al.  
 
Eerste opmerkingen van en eea wat ik van Rob hoorde, oa ter bespreking donderdag: 

  Rijnenburg als voorbeeld moet je niet doen vonden wij, veel te gevoelig, niet alleen landeigenaren en 
inwoners, maar ook gemeentes onderling, en stad vs Den Haag. In het script stond wel de naam van 
persoon/coop, maar niet dat het om Rijnenburg ging. Dus ik had t niet eerder door.  

 De zin in het begin dat we vooral zoeken naar zon boven parkeerdekken, langs spoor etc vond ik een lastig 
detail dat ik al eerder had genoemd maar per abuis niet meegenomen. Schetst een beeld dat dat de 
hoofdmoot is dat is het nu niet. Wel een wens. Kan er makkelijk uitgeknipt. 

 Vooraan en achteraan geeft de presentator aan dat mensen nog volop kunnen meedenken met waar het 
gaat landen. Vind ik wat onhandig, immers de zoeklokaties zijn net ingediend. Participatie gaat natuurlijk 
voort, maar had beter in vt of vvt gekund.  Hier hand in eigen boezem, dit is me niet opgevallen in het script, 
nu je het beeld erbij ziet inclusief de vrolijke zonnige toon/beeld valt het me pas op. Misschien te repareren 
met de voice over (strekking “er zijn zoekgebieden met inwoners besproken, die moeten nu uitgewerkt (of 
niet) ook samen met inwoners “) 

 Rob was niet heel gelukkig met de student, omdat meerdere bestuurders herhaaldelijk aangeven aub niet 
het dramatische verhaal. Vooral omdat er geen tegengeluid bij zit, wie weet ook via voice over aan te 
vullen? 

Dank! 
Hilde 
 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: zondag, juni 20, 2021 9:39 AM 
Aan: Hilde de Groot 
CC:  
Onderwerp: Preview film  
  
Dag Hilde, 
  
Het filmpje is hier te downloaden: 
https://we.tl/t-OFnKQNoQBP 
  
Graag z.s.m. je reactie! 
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Alvast dank weer, 
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

  
  

www.energieregioutrecht.nl  
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 19:31
Aan: Hilde de Groot; Els Otterman; Essen, Huib van; 
Onderwerp: Fwd: Reactie staatssecretaris over continuering RES proces
Bijlagen: DOMUS-21143950-v9-

Reactie_op_uw_brief_over_financiering_continuering_van_het_RES-proces.docx

Allen, 
Ter info bijgaande.  

 weet jij of dit nog iets voor de U16 oplevert? Zou fijn zijn als we dat morgen op dr KNR  tafel 
kunnen melden.  
Gr., 
Rob Jorg 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Kristel Lammers | NP RES <k.lammers@npres.nl> 
Verzonden: dinsdag, juni 8, 2021 5:37 PM 
Aan: Info | NPRES 
Onderwerp: Reactie staatssecretaris over continuering RES proces  
  
Beste bestuurlijke trekker van de RES regio, 
  
Bijgaand ontvangt u de reactie van de staatssecretaris op de brief over financiering continuering van het RES-proces. 
  
Namens Kristel Lammers, 
  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A:  Koningskade 40 I 2596 AA I Den Haag 

 

  

W: www.regionale-energiestrategie.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 14:36
Aan: ; Rob Jorg; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Fwd: Webinar windenergie en landschapskwaliteit

Beste collega’s,  
 
Onderstaand bericht kreeg ik via mijn netwerk binnen. 
 
Is het nog nuttig om dit aan te bevelen bij onze (bestuurlijke) collega’s om de focus wat meer te krijgen op wat wel 
kan en dat het niet alleen maar kommer en kwel is waar het gaat om wind en landschap?  
 
https://nvtl.nl/agenda/nvtl-webinar-windenergie-en-landschapskwaliteit/ 
 
 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Datum: 26 mei 2021 om 23:07:50 CEST 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Onderwerp: Webinar windenergie en landschapskwaliteit 

  
https://nvtl.nl/agenda/nvtl-webinar-windenergie-en-landschapskwaliteit/ 
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Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:07
Aan: Essen, Huib van; Els Otterman
Onderwerp: GGD advies
Bijlagen: 220f AB 2021-06-23 2f Notitie gezondheidseffecten windturbines[74].pdf

Zoals besproken. 
 

 
 



Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 20:25
Aan: Rob Jorg
CC:  

Input voor BT RES U16 
Bijlagen: Kopie van 210701 Memo uitvoeringsorganisatie.docx

Beste Rob  ), 
 
Helaas kan ik morgen niet bij de BT RES U16 zijn. Zoals besproken stuur ik je hierbij de aandachtspunten voor 
agendapunt 3 over de kaders van het concept uitvoeringsprogramma RES 1.0. Ik wil je vragen om dit namens mij in 
te brengen. We hebben het vanmiddag al even besproken, dus ik denk dat je de kern wel scherpt hebt. 
 
Ik heb het nog even gecheckt en er komt nog schriftelijke info mbt traject rond de OER-brief.  is er 
morgen bij en kan waar nodig nog een toelichting geven. Voor agendapunt 5 over lokale participatie voor 
windprojecten schuift  aan. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 



1

Van:
 14 juni 2021 10:46

Aan: Roland van Benthem; e.vanbeurden@leusden.nl; Wilma de Boer - Leijsma; Essen, 
Huib van; kees-jan.fernhout@stedin.net; wethouderjanssen@amersfoort.nl; 
w.dejong@bunschoten.nl; p.dekruif@woudenberg.nl; n.kundic@soest.nl; 
ftermaten@vallei-veluwe.nl;  

 h.prakke@baarn.nl; 
 

 
 
 

Onderwerp: Motie Geen windmolens langs A27
Bijlagen: 2021-04-26 Motie D66 DB en VVD RES geen windmolens.docx.pdf; Brief BORES.pdf

Leden van het Bestuurlijk Overleg Regionale EnergieStrategie, 
 
Op verzoek van de raad van Eemnes, en namens wethouder Wilma de Boer, informeer ik u via de bijgaande brief en 
bijlage over de aangenomen motie ‘Geen windmolens langs de A27’. 
 
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
____________________________________ 
 
BEL Combinatie 
Coordinator Klimaatbeleid 
 
t. 14 035  

 
Aanwezig op:  

 
Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl 
 
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.  
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Van: Foort, S. van 't <s.foort@renswoude.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 14:55
Aan: Essen, Huib van; Marco Verloop
CC:
Onderwerp: Overleg RES

Beste Huib en Marco, 
 
Via  hebben jullie volgens mij al een bericht ontvangen met de vraag of we op korte termijn samen kunnen 
komen. De vraag is of we morgen tijd kunnen vinden. Ons secretariaat zal op zoek gaan naar een geschikt moment. 
Willen jullie jullie secretariaten vragen om snel te reageren? Dank! 
 
Groet, 
 
Sander 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 22:28
Aan: Foort, S. van 't; 
CC: Meer van der, Jan
Onderwerp: Re: 1 juli staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius ? 

Aansprekend voorstel,  Lijkt mij zeker een poging waard. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 
T (030) 258 3666 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van: Foort, S. van 't <s.foort@renswoude.nl> 
Verzonden: vrijdag, juni 4, 2021 9:40 PM 
Aan:  
CC: Essen, Huib van; Meer van der, Jan 
Onderwerp: Re: 1 juli staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius ?  
  
Zou wat mij betreft een mooi moment kunnen zijn. Ik hoor het graag op tijd, dan kan ik er wellicht ook nog voor 
zorgen dat het kasteel open kan voor publiek.  
 
Groet, 
 
Sander 
 
 

On 4 Jun 2021, at 05:58, Tjerk Wagenaar <tjerk wagenaar@hotmail.com> wrote: 
 
Beste Huib, Jan en Sander, 
 
Ede is gisteravond zonder amendement akkoord gegaan. Barneveld vorige week. 
Wageningen,  Rhenen en Nijkerk lijken ook geen echt probleem te geven en Scherpenzeel ook niet. 
Renswoude kentert ? Alleen Veenendaal lastig. Vooralsnog verwachten we bij de provincies ook 
geen issues. 
 
Foodvalley heeft paar aparte elementen  
- burgerforum  
- begrenzen boeren land + steun LTO  
- stakeholders beslissen mee 
- aanzet tot structurele verankering RES implementatie met alle partijen. 
 
Indien PS Utrecht die op 30 juni RES behandelen er ook direct over stemmen zouden we op 1 juli 
rond zijn ( alleen niet materiële wijzigingen zoals 50 wordt 51 % en tekst Scherpenzeel).  
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Ik speelde gisteren met idee om op 1 juli gezamenlijk af te ronden ( fysiek !) Bv voor kasteel 
Renswoude. Is het niet idee om RES dan aan te bieden aan de nieuwe staatsecretaris en aan  

 ? Feestelijk vorm invullen.. 
 
Mi goed voor imago Foodvalley,  RES aanpak en intern ook stimulerend? En voorbeeld voor anderen 
?  Ook klimaatakkoord kan successen gebruiken.. 
 
Alleen risico Veenendaal... motie over 2e ronde niet aangeslagen bij Ede Wageningen en Rhenen, 
lijkt geen veenbrand te worden. 
 
Zo ja dan wil ik graag vandaag of maandag actie nemen om haar te verleiden via Sandor Gaastra / 
Kristel Lammers /   om vrijdagmiddag 1 juli te reserveren. Kunnen we 9 juni in stuurgroep 
delen etc..  
 
Graag jullie reactie. 
 
met vriendelijke groeten en alle goeds " in deze tijden"  
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CC:  
Onderwerp: aanpassing filmpje - graag jullie reactie! 
 
Beste Hilde, Rob, Huib en Els, 
 
Als vervanging voor het interview met  in het filmpje, zijn wij op zoek naar een 
ander voorbeeld. We zouden één van de volgende gebieden centraal kunnen stellen:  
  
- Woerden 
- Spoorzone A12 (Zeist) 
- 1 van de 3 gebieden in Vijfheerenlanden 
 
Ik hoor graag z.s.m. naar welk gebied jullie voorkeur uitgaat. Andere suggesties zijn uiteraard ook welkom. 
Voorwaarde is wel dat er vanuit het perspectief van een inwoner (liefst een energiecoöperatie) over verteld kan 
worden. 
Alvast dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
  

www.energieregioutrecht.nl  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:11
Aan:  Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: aanpassing filmpje - graag jullie reactie!

Dag  
Mijn eerste vraag is, gaat dit over wind, ik denk het wel? 
Vraag twee is dan, is dat noodzakelijk. Dan moet je eigenlijk met de wethouder van die gemeente schakelen of dit 
gewenst is. Zo ja dan denk ik dat woerden en vijfherenlanden beter zijn dan zeist ivm omliggende gemeentes 
dichterbij. 
Ik denk dat een zon gebied ook prima is en iets minder voer voor discussie. 

 
 

 
Groet! 
Hilde 
 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 09:35 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: aanpassing filmpje - graag jullie reactie! 
 
Beste Hilde, Rob, Huib en Els, 
 
Als vervanging voor het interview me  in het filmpje, zijn wij op zoek naar een 
ander voorbeeld. We zouden één van de volgende gebieden centraal kunnen stellen:  
  
- Woerden 
- Spoorzone A12 (Zeist) 
- 1 van de 3 gebieden in Vijfheerenlanden 
 
Ik hoor graag z.s.m. naar welk gebied jullie voorkeur uitgaat. Andere suggesties zijn uiteraard ook welkom. 
Voorwaarde is wel dat er vanuit het perspectief van een inwoner (liefst een energiecoöperatie) over verteld kan 
worden. 
Alvast dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
  

www.energieregioutrecht.nl  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 20:03
Aan: Rob Jorg; Hilde de Groot;  Els Otterman
CC:
Onderwerp: Re: aanpassing filmpje - graag jullie reactie!

Beste e.a., 
 
 
Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van Hilde. 
 
In aanvulling daarop: alle windlocaties zijn natuurlijk gevoelig. De meest geschikte casus is wellicht de 
Spoorzone A12 Zeist waar de Duurzame Energie Cooperatie Zeist in het gebiedsproces actief is en probeert 
met de omgeving het vorm te geven. Niet dat de directe omgeving blij is met een windmolen daar, maar in 
ieder geval wel een goed verhaal van de energiecoöperatie en hoe ze het proces oppakken.  
  
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: donderdag, juli 1, 2021 12:51 PM 
Aan: Hilde de Groot;  Els Otterman; Essen, Huib van 
CC:  
Onderwerp: RE: aanpassing filmpje - graag jullie reactie! 
  
Hallo  
  
Ik sluit me aan bij de input van Hilde! 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:11 
Aan  Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: RE: aanpassing filmpje - graag jullie reactie! 
  
Dag  
Mijn eerste vraag is, gaat dit over wind, ik denk het wel? 
Vraag twee is dan, is dat noodzakelijk. Dan moet je eigenlijk met de wethouder van die gemeente schakelen of dit 
gewenst is. Zo ja dan denk ik dat woerden en vijfherenlanden beter zijn dan zeist ivm omliggende gemeentes 
dichterbij. 
Ik denk dat een zon gebied ook prima is en iets minder voer voor discussie. 

 
 

 
Groet! 
Hilde 
  
  

Van:   
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 09:35 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: aanpassing filmpje - graag jullie reactie! 
  
Beste Hilde, Rob, Huib en Els, 
  
Als vervanging voor het interview met in het filmpje, zijn wij op zoek naar een 
ander voorbeeld. We zouden één van de volgende gebieden centraal kunnen stellen:  
  
- Woerden 
- Spoorzone A12 (Zeist) 
- 1 van de 3 gebieden in Vijfheerenlanden 
  
Ik hoor graag z.s.m. naar welk gebied jullie voorkeur uitgaat. Andere suggesties zijn uiteraard ook welkom. 
Voorwaarde is wel dat er vanuit het perspectief van een inwoner (liefst een energiecoöperatie) over verteld kan 
worden. 
Alvast dank! 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
  

www.energieregioutrecht.nl  
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Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 17:13
Aan:  Rob Jorg; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Communicatie RES 1.0 - documenten ter akkoord

Dag  
Mbt het persbericht zou ik ergens toevoegen dat we om de twee jaar de RES herijken. Zo weet men dat dit geen 
beton document is én dat we nog lang door moeten voordat we er zijn. 
Hilde  
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 19:18 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib Essen, van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
CC:  
Onderwerp: Communicatie RES 1.0 - documenten ter akkoord 
 
Beste Hilde, Rob, Huib en Els, 
 
Allereerst bedankt voor het leuke pakket dat ik vandaag heb gekregen! 
 
In deze mail treffen jullie een aantal stukken aan, die de afgelopen twee weken zijn voorbereid in afstemming met 
de kopgroep Communciatie, de Communicatietafel en het ABG. Vandaag heeft  op deze stukken een laatste 
kritische blik geworpen. En nu ter akkoord voor jullie. Kunnen jullie morgen, 3 juni, voor 12:00 uur reageren op de 
stukken? Dan worden de documenten daarna vrijgegeven aan de ABG-leden zodat zij deze ter informatie kunnen 
bijsluiten bij de stukken die worden verzonden aan de colleges ter besluitvorming. 
 
1. Kernboodschappen RES 1.0 
Deze boodschappen vormen de basis voor de regionale communicatie over de RES 1.0. De elementen uit deze 
boodschappen worden afhankelijk van het doel, de doelgroep en het type communicatiemiddel verder uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld voor inwoners werken we veel meer met concrete voorbeelden dan nu in de tekst is opgenomen. 
 
2. Persbericht RES 1.0 
Dit is het persbericht dat op 23 juni om 12:00 uur wordt verzonden aan regionale en lokale pers. Het bericht biedt 
een brede basis waaruit gemeenten kunnen putten om een eigen lokale persbericht te maken. 
 
3. De werkafspraken  rond perscontact en media in de periode juni tot en met augustus Om nogmaals de afspraken 
rond woordvoering te bevestigen en duidelijkheid te geven over wie welke vragen beantwoord, zijn deze 
werkafspraken opgesteld. 
 
Mochten jullie vragen hebben over de stukken, dan kunnen we natuurlijk contact hebben via mail of telefoon 

 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 17:06
Aan: ; Rob Jorg; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Communicatie RES 1.0 - documenten ter akkoord

Dag  
Dankjewel.  
Bij de planning geen opmerkingen. 
Bij de kernboodschappen een paar 
- landschappen en natuur worden versterkt en bewaard, kunnen we dat waar maken? Ik hoop het wel maar vind dit 
wat sterk geformuleerd. 
- de energie coöperaties worden nergens genoemd, landbouw en natuur wel. Maar ook pas aan het eind met 
kansen voor mooie projecten. Ik zou ze graag kort noemen dat ze hebben meegedacht in het proces.  
Het derde document kijk ik nu nog even naar, als ik nog opmerkingen heb daarbij laat ik het weten. 
Hilde  
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 19:18 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib Essen, van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
CC:  
Onderwerp: Communicatie RES 1.0 - documenten ter akkoord 
 
Beste Hilde, Rob, Huib en Els, 
 
Allereerst bedankt voor het leuke pakket dat ik vandaag heb gekregen! 
 
In deze mail treffen jullie een aantal stukken aan, die de afgelopen twee weken zijn voorbereid in afstemming met 
de kopgroep Communciatie, de Communicatietafel en het ABG. Vandaag heeft op deze stukken een laatste 
kritische blik geworpen. En nu ter akkoord voor jullie. Kunnen jullie morgen, 3 juni, voor 12:00 uur reageren op de 
stukken? Dan worden de documenten daarna vrijgegeven aan de ABG-leden zodat zij deze ter informatie kunnen 
bijsluiten bij de stukken die worden verzonden aan de colleges ter besluitvorming. 
 
1. Kernboodschappen RES 1.0 
Deze boodschappen vormen de basis voor de regionale communicatie over de RES 1.0. De elementen uit deze 
boodschappen worden afhankelijk van het doel, de doelgroep en het type communicatiemiddel verder uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld voor inwoners werken we veel meer met concrete voorbeelden dan nu in de tekst is opgenomen. 
 
2. Persbericht RES 1.0 
Dit is het persbericht dat op 23 juni om 12:00 uur wordt verzonden aan regionale en lokale pers. Het bericht biedt 
een brede basis waaruit gemeenten kunnen putten om een eigen lokale persbericht te maken. 
 
3. De werkafspraken  rond perscontact en media in de periode juni tot en met augustus Om nogmaals de afspraken 
rond woordvoering te bevestigen en duidelijkheid te geven over wie welke vragen beantwoord, zijn deze 
werkafspraken opgesteld. 
 
Mochten jullie vragen hebben over de stukken, dan kunnen we natuurlijk contact hebben via mail of telefoon 
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Met vriendelijke groet, 
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Rob Jorg 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
Verzonden: Friday, June 4, 2021 11:09:31 AM 
Aan: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief  
  
Dag allen, 
Dank voor de bijstellingen. 
Mbt de zin over natuur, die is van heel positief (versterken) naar heel negatief gegaan (schade). Ik zou het stukje 
achter de komma over schade weglaten. 
Mbt de organisaties, die zijn niet alleen lokaal betrokken maar juist ook in de regionale rondes.  
Persbericht, ik vind het stukje over de huishoudens mogelijk verwarrend, dan denkt men dat we er al bijna zijn. 
Huishoudens is maar een deel van het verbruik. Het is natuurlijk wel mooi beeldend. Ik zou of geheel weghalen, of 
toevoegen dat huishoudens ongeveer 1/3 van het totaal elektriciteit verbruik beslaan. 
 
Dank! 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: Friday, June 4, 2021 7:21:49 AM 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC  
Onderwerp: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief  
  
Goedemorgen allen, 
 
In de bijlage vinden jullie de definitieve documenten. In de kernboodschappen en het persbericht zijn een paar 
kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input van Hilde. Ik heb de wijzigingen geel gemarkeerd. 
Zijn de deze stukken akkoord? 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 11:43
Aan: Hilde de Groot;  Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief

Hallo Allen, 
 
Ik ben het eens met Hilde haar opmerkingen. Aanvullend nog 3 andere: 

1.  In het persbericht staat ook iets over de de zorgen die mensen hebben over de gezondheidseffecten. Dat 
vind ik goed. In de kernboodschappen zie ik het thema gezondheid niet terugkomen. Kan dat daar op 
vergelijkbare wijze worden toegevoegd zoals in het persbericht is gedaan? 

2. In de werkafspraken met het overzicht van zaken waar we regionaal antwoorden op geven mis ik eveneens 
gezondheid. Het lijkt me dat we daar ook antwoord op geven. We kunnen dan ook goed de GGD in stelling 
brengen (en RIVM), maar dat is al inhoud; 

3. Zouden we bij het persgesprek niet ook Stedin ( moeten vragen aanwezig te zijn om vragen over 
de haalbaarheid en impact goed te kunnen behandelen; 

Ik laat de verdere instemming met de finale versie graag aan Hilde. 
 
Succes met de afronding. 
 
Gr., 
Rob Jorg 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
Verzonden: Friday, June 4, 2021 11:09:31 AM 
Aan:  Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief  
  
Dag allen, 
Dank voor de bijstellingen. 
Mbt de zin over natuur, die is van heel positief (versterken) naar heel negatief gegaan (schade). Ik zou het stukje 
achter de komma over schade weglaten. 
Mbt de organisaties, die zijn niet alleen lokaal betrokken maar juist ook in de regionale rondes.  
Persbericht, ik vind het stukje over de huishoudens mogelijk verwarrend, dan denkt men dat we er al bijna zijn. 
Huishoudens is maar een deel van het verbruik. Het is natuurlijk wel mooi beeldend. Ik zou of geheel weghalen, of 
toevoegen dat huishoudens ongeveer 1/3 van het totaal elektriciteit verbruik beslaan. 
 
Dank! 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
June 4, 2021 7:21:49 AM 

Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 



2

CC:  
Onderwerp: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief  
  
Goedemorgen allen, 
 
In de bijlage vinden jullie de definitieve documenten. In de kernboodschappen en het persbericht zijn een paar 
kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input van Hilde. Ik heb de wijzigingen geel gemarkeerd. 
Zijn de deze stukken akkoord? 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 11:10
Aan: ; Rob Jorg; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief

Dag allen, 
Dank voor de bijstellingen. 
Mbt de zin over natuur, die is van heel positief (versterken) naar heel negatief gegaan (schade). Ik zou het stukje 
achter de komma over schade weglaten. 
Mbt de organisaties, die zijn niet alleen lokaal betrokken maar juist ook in de regionale rondes.  
Persbericht, ik vind het stukje over de huishoudens mogelijk verwarrend, dan denkt men dat we er al bijna zijn. 
Huishoudens is maar een deel van het verbruik. Het is natuurlijk wel mooi beeldend. Ik zou of geheel weghalen, of 
toevoegen dat huishoudens ongeveer 1/3 van het totaal elektriciteit verbruik beslaan. 
 
Dank! 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
 June 4, 2021 7:21:49 AM 

Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief  
  
Goedemorgen allen, 
 
In de bijlage vinden jullie de definitieve documenten. In de kernboodschappen en het persbericht zijn een paar 
kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input van Hilde. Ik heb de wijzigingen geel gemarkeerd. 
Zijn de deze stukken akkoord? 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 22:26
Aan:
CC: Rob Jorg; Hilde de Groot; Els Otterman; Ivo  

Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief

Beste  
 
Goed voorstel. Ga ik regelen. En uiteraard fijn als jullie daarna nog even een inhoudelijke check doen. 
Fijn weekend! 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: vrijdag, juni 4, 2021 7:35 PM 
Aan: Essen, Huib van 
CC: Rob Jorg; Hilde de Groot; Els Otterman;  
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief 
  
Beste Huib, 
 
Kan jouw team maandagochtend het persbericht redigeren? In de bijlage tref je de laatste versie aan. Een aantal 
tekstuele keuzes zijn bewust na intensief overleg met het ABG, de communicatietafel en de Kopgroep Communicatie 
zo gekozen. Mochten er vragen zijn over bepaalde formuleringen dan hoor ik het graag. 
Lukt het jullie om maandag voor 12:00 uur de nieuwe versie naar mij te mailen? 
 
 
Groet, 

 
 
Op 4 jun. 2021 om 12:31 heeft Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> het volgende geschreven: 
 
 
Beste e.a., 
 
Het stuk met de kernboodschappen is wat mij betreft goed. Hierbij mail ik je enkele kleinere suggesties daarvoor. 
 
Het persbericht is nog wel erg rommelig en lastig leesbaar. In de bijlage ook daar enkele concrete opmerkingen bij, 
maar die zijn niet uitputtend. Het heeft mijn voorkeur dat, indien daar nog tijd voor is, er nog een goede redactieslag 
komt op het hele persbericht. 
 
Vriendelijke groet, 
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H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
________________________________ 
Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl> 
Verzonden: Friday, June 4, 2021 11:43:05 AM 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief 
 
Hallo Allen, 
 
Ik ben het eens met Hilde haar opmerkingen. Aanvullend nog 3 andere: 
 
1. In het persbericht staat ook iets over de de zorgen die mensen hebben over de gezondheidseffecten. Dat vind ik 
goed. In de kernboodschappen zie ik het thema gezondheid niet terugkomen. Kan dat daar op vergelijkbare wijze 
worden toegevoegd zoals in het persbericht is gedaan? 
2. In de werkafspraken met het overzicht van zaken waar we regionaal antwoorden op geven mis ik eveneens 
gezondheid. Het lijkt me dat we daar ook antwoord op geven. We kunnen dan ook goed de GGD in stelling brengen 
(en RIVM), maar dat is al inhoud; 
3. Zouden we bij het persgesprek niet ook Stedin (Warmold) moeten vragen aanwezig te zijn om vragen over de 
haalbaarheid en impact goed te kunnen behandelen; 
 
Ik laat de verdere instemming met de finale versie graag aan Hilde. 
 
Succes met de afronding. 
 
Gr., 
Rob Jorg 
 
Outlook voor iOS<https://aka.ms/o0ukef> downloaden 
________________________________ 
Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl> 
Verzonden: Friday, June 4, 2021 11:09:31 AM 
Aan:  Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Re: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief 
 
Dag allen, 
Dank voor de bijstellingen. 
Mbt de zin over natuur, die is van heel positief (versterken) naar heel negatief gegaan (schade). Ik zou het stukje 
achter de komma over schade weglaten. 
Mbt de organisaties, die zijn niet alleen lokaal betrokken maar juist ook in de regionale rondes. 
Persbericht, ik vind het stukje over de huishoudens mogelijk verwarrend, dan denkt men dat we er al bijna zijn. 
Huishoudens is maar een deel van het verbruik. Het is natuurlijk wel mooi beeldend. Ik zou of geheel weghalen, of 
toevoegen dat huishoudens ongeveer 1/3 van het totaal elektriciteit verbruik beslaan. 
 
Dank! 
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Outlook voor iOS<https://aka.ms/o0ukef> downloaden 
________________________________ 
Van:  
Verzonden: Friday, June 4, 2021 7:21:49 AM 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Kernboodschappen / Persbericht / Werkafspraken - definitief 
 
Goedemorgen allen, 
 
In de bijlage vinden jullie de definitieve documenten. In de kernboodschappen en het persbericht zijn een paar 
kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input van Hilde. Ik heb de wijzigingen geel gemarkeerd. 
Zijn de deze stukken akkoord? 
 
Met vriendelijke groet, 
Maxime 
 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”. 
<Kopie van Kernboodschappen RES 1.0_DEF opm JP_KA.docx> 
<Kopie van PERSBERICHT RES 1.0_DEF opm JP.docx> 
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Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
 

Op 28 mei 2021 om 14:52 heeft het volgende 
geschreven: 

  
Beste bestuurlijke trekkers, 
  
Na deze gedenkwaardige bestuurdersdag voor de RES U16, stuur ik jullie deze aangepaste versie toe.  
Het lijkt mij verstandig dat jullie hier naar kijken voor verzending komende week. In geel gearceerd de 
nieuwe teksten en verder heeft Paul de indeling aangepast op de wensen van de bestuurders. 
  
Goed weekend voor straks, 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
  

 
   

 
  

 
 

 
  
 

Disclaimer 
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This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or 
disclosed or distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete 
this message. All rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  

<210528 Handreiking voorstel parlementen na BT.docx> 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:48
Aan: ; Rob Jorg; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Mijlpaal gehaald: aanbiedingsbrief en RES 1.0 document verzonden naar 

directeur NPRES

Weer een champagne moment! 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 18:21 
Aan: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Mijlpaal gehaald: aanbiedingsbrief en RES 1.0 document verzonden naar directeur NPRES 
 
Beste BTO-leden, 
  
Zojuist is het pakket met bijgaande, door Rob ondertekende, aanbiedingsbrief naar Kristel Lammers gestuurd. 
  
Groet, 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  
 

Disclaimer 

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.  
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or 
distributed to others. 
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All 
rights reserved. 
 
This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.  



1

Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: zondag 4 juli 2021 21:03
Aan: ; Rob Jorg; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: Publieksversie RES 1.0 - Graag jullie reactie

Dag allen, 
Lijkt mij een goede opsomming van de issues.  
Check even of/hoe je de IRP verwerkt, niet zozeer als document, maar wel de issues die mogelijk botsen met 
energie: meer wonen, meer groen en recreatie, meer mobiliteit, meer bedrijventerreinen, etc Hilde 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 10:01 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; van Huib Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC  
Onderwerp: Publieksversie RES 1.0 - Graag jullie reactie  
 
Beste Huib, Hilde, Rob en Els, 
 
Tijdens het zomerreces werken we verder aan de communicatie over de RES 1.0. Een van de producten die we 
willen maken is een publieksversie RES 1.0. Een toegankelijke en begrijpelijke versie van de RES 1.0 gericht op de 
gemiddelde inwoner in de regio. 
In de bijlage vinden jullie het voorstel hiervoor dat is afgestemd met de communicatietafel, het kernteam en . 
 
Vanaf vrijdag 2/7 ben ik op vakantie. Simone pakt jullie reacties en aanvullingen op dit plan op in afstemming met 

. Een definitief voorstel wordt ter akkoord voorgelegd voordat we aan de slag gaan. 
 
 
 
Groet, 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 14:42
Aan: ; Hilde de Groot; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Ter behandeling: Aanbiedingsbrief RES 1.0

 
 
Dank. 
Prima brief wat mij betreft. Verneem graag nog de mening van de overige. 
 
Gr., 
Rob Jorg 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 11:14 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Huib Essen, van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
CC:  
Onderwerp: Ter behandeling: Aanbiedingsbrief RES 1.0 
 
Beste Huib, Rob, Hilde en Els, 
 
In de bijlage vinden jullie de Aanbiedingsbrief die wordt meegezonden met de RES 1.0 aan het NP RES op 1 juli. Het 
kernteam heeft goed gekeken naar de inhoud. De opmerkingen van Ivo, Jesse en Paul zijn hierin verwerkt. 
 
Groet, 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 22:31
Aan: ; Rob Jorg; Essen, Huib van; Els Otterman
CC:
Onderwerp: RE: Ter behandeling: Aanbiedingsbrief RES 1.0

Dag allen, 
Keurige brief wat mij betreft, akkoord. 
Hilde 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 11:14 
Aan: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Huib Essen, van 
<huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
CC:  
Onderwerp: Ter behandeling: Aanbiedingsbrief RES 1.0 
 
Beste Huib, Rob, Hilde en Els, 
 
In de bijlage vinden jullie de Aanbiedingsbrief die wordt meegezonden met de RES 1.0 aan het NP RES op 1 juli. Het 
kernteam heeft goed gekeken naar de inhoud. De opmerkingen van  en Paul zijn hierin verwerkt. 
 
Groet, 
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Van: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 16:54
Aan: Els Otterman; ; Hilde de Groot; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: Re: Webinar windenergie en landschapskwaliteit

Hallo Els, 
Wat mij betreft prima om te delen. Ik zie wel dat de doelgroep ‘professionals’ is. Nu heb ik af en toe het idee dat ik 
een halve professional aan het worden ben, maar ik ben het natuurlijk niet. Daarnaast ben ik bang dat deze 
professionals met een oplossing komen die vanuit 1 perspectief (het ruimtelijke) komt en niet vanuit andere 
aspecten zoals technische aansluitbaarheid en het feit dat de samenleving problemen heeft met het feit dat ze de 
energie voor een stad moeten opwekken. 
 
Gr., 
Rob 
 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Verzonden: Monday, May 31, 2021 2:36:03 PM 
Aan: Rob Jorg <R.Jorg@heuvelrug.nl>; Hilde de Groot 
<hilde.de.groot@houten.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
CC:  
Onderwerp: Fwd: Webinar windenergie en landschapskwaliteit  
  
Beste collega’s,  
 
Onderstaand bericht kreeg ik via mijn netwerk binnen. 
 
Is het nog nuttig om dit aan te bevelen bij onze (bestuurlijke) collega’s om de focus wat meer te krijgen op wat wel 
kan en dat het niet alleen maar kommer en kwel is waar het gaat om wind en landschap?  
 
https://nvtl.nl/agenda/nvtl-webinar-windenergie-en-landschapskwaliteit/ 
 
 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 
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Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Datum: 26 mei 2021 om 23:07:50 CEST 
Aan: Els Otterman <els.otterman@hdsr.nl> 
Onderwerp: Webinar windenergie en landschapskwaliteit 

  
https://nvtl.nl/agenda/nvtl-webinar-windenergie-en-landschapskwaliteit/ 
 

Els Otterman 
Lid Dagelijks Bestuur 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postbus 550,  
3990 GJ Houten 
Bezoekadres: 
Poldermolen 2 in Houten 

Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn 
www.destichtserijnlanden.nl 

   
 

-- 
Proclaimer: 
https://www.hdsr.nl/contact/proclaimer/ 





2

<w.catsburg@zeist.nl>; Yolan Koster <y.koster@montfoort.nl> 
CC:  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Onderwerp: FW: ter besluitvorming: RES 1.0  
  
Beste allemaal, 
  
De RES 1.0 is verzonden ter besluitvorming! 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
 

  
  

    
16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de netbeheerder  
werken samen aan de opgave voor de Regionale Energiestrategie (RESU16) 
  

     
aanwezig: maandag t/m donderdag van 08.45 tot 16.15 uur 

     

    p/a Stadsplateau 1 
tav RES_U16 

    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
  

 

  
  
  
  
  

Van:   
Verzonden: maandag 31 mei 2021 19:08 
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Aan:  
Onderwerp: ter besluitvorming: RES 1.0 
  
Beste secretarissen van de provincie, vier waterschappen en zestien gemeenten in de regio Utrecht, 
  
Wil een ieder van jullie alsjeblieft aan je college voorstellen om de Regionale Energiestrategie (RES) 
1.0 ter besluitvormig voor te leggen aan je raad, staten of algemeen bestuur (‘de parlementen’)? 
  
Met deze mail stuur ik jullie drie documenten: 

1. Deze link naar de RES 1.0. 
2. Een aanbiedingsbrief van de 4 bestuurlijk trekkers aan de 21 colleges. 
3. De handreiking voorstel parlementen, met hierin:  

a. De uniforme formulering van het aan alle parlementen gevraagd 
beslispunt; 

b. De bevestiging van de afspraak om het voorstel aan de raad, staten of AB 
niet eerder dan 23 juni aan je parlement te sturen; 

c. Naar jullie eigen inzicht te gebruiken teksten voor je voorstel aan de raad, 
staten of AB; deze zowel over proces als inhoud. 

  
Laat het me vooral weten als je vragen of opmerkingen hebt. 
  
Groeten,  
  

 
 

LinkedIn 
  



 

    
 
 
 
 

  
REGISTRATIENUMMER VERZONDEN 

  

 

     
POSTADRES 

 

BEZOEKADRES 

Postbus 250 
3640 AG  Mijdrecht 
Croonstadtlaan 111 
3641 AL  Mijdrecht 

 

 

 

 

 
 

gemeente@derondevenen.nl 
www.derondevenen.nl 

 

     

DATUM 

UW KENMERK 

ONS KENMERK 

UW BERICHT VAN 

CONTACTPERSOON 

DOORKIESNUMMER 

E-MAIL 

ONDERWERP 

 
 

De heer, mevrouw  
 

 6 juli 2021 
-- 
0051463/RU-VI&AD 
-- 

 
 

 
   

  

Bijdrage De Ronde Venen aan de RES  
 
 
Beste colleges van B&W in de regio U16, Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en Dagelijks 
Besturen van waterschappen in de provincie Utrecht, 
 
Onze gemeenteraad vindt het belangrijk dat De Ronde Venen haar steentje bijdraagt aan de RES. Via 
deze brief laten wij u weten dat de gemeenteraad van De Ronde Venen een besluit heeft genomen over 
onze bijdrage aan de RES 1.0 
 
De gemeenteraad heeft een bijdrage van 0,114 TWh aan de RES 1.0 vastgesteld 
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft een amendement aangenomen over de bijdrage van De 
Ronde Venen aan de RES 1.0. Daarin staat dat De Ronde Venen een bijdrage levert van 0,114 TWh 
(410 TJ) voor 2030.  
 
Onze bijdrage bestaat uit de opwek door zonnepanelen op grote daken en zonnevelden  
We verwachten 0,026 TWh (92 TJ) op te wekken met zonnepanelen op grote daken. Daarnaast 
verwachten we 0,088 TWh (318 TJ) op te wekken met zonnevelden in de zoekgebieden. Zo komen wij op 
een bijdrage van 0,114 TWh (410 TJ) voor 2030. Het amendement en een afbeelding van de 
zoekgebieden vindt u in de bijlage. De zoekgebieden zijn donkergroen gemarkeerd. 
 
De gemeenteraad heeft nog niet besloten over de RES 1.0 
Het vaststellen van een bijdrage aan de RES 1.0 staat los van besluitvorming over de RES 1.0 zelf. In 
september 2021 ligt de RES 1.0 voor aan de gemeenteraad van De Ronde Venen. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 
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REGISTRATIENUMMER 

  

 

  

  

Ruud Kleijnen Maarten Divendal 
secretaris burgemeester 
 
 
BIJLAGE(N) 

--  



Concept 2.0  

Stakeholders overleg Foodvalley 

Plaats:   Akoesticum Ede 

Datum:  9 juli 2021 

Tijd:  15.00 tot 17.00  

Aanwezigen: alle SHO leden , dan wel hun vervangers ( namen) 

 

VERSLAG BERAADSLAGINGEN RES 1.0 

 

Op 15 april heeft het Stakeholderoverleg RES Foodvalley de RES 1.0 voor Foodvalley geaccordeerd en 

aangeboden voor besluitvorming bij de achterbannen. Op 21 april is deze versie openbaar gemaakt.  

In de periode tot en met 5 juli is de RES 1.0 in de raden van acht gemeenten, in de staten van de 

twee provincies en in het algemeen bestuur van het waterschap behandeld en zijn besluiten 

genomen en adviezen opgesteld. Daarbij hebben zij allen  

• de RES 1.0 vastgesteld,  

• ingestemd met de ambitie om 0,75 TWh op te wekken in 2030 als onderdeel van de 

landelijke ambitie van 35 TWh en  

• gezamenlijk de samenwerking met de stakeholders te continueren en uit te werken in 

concrete afspraken.  

Daarnaast zijn er amendementen en moties aangenomen die betrekking hebben op zowel de tekst 

van RES 1.0, op lokale beleidskaders als op het vervolgtraject en de besluitvorming.             

De niet publieke stakeholders hebben een adhesieverklaring getekend waarin zij aangegeven hebben 

de inhoud van de RES 1.0 te onderschrijven. LTO heeft dit gedaan onder voorbehoud van het goed in 

kaart brengen van het aanvullende potentieel van restgronden voor het opwekken van zonne-

energie , het beschikbaar komen van een kwaliteitsfonds ter financiering van gewenste maar 

onrendabele projecten en het borgen van de RES-afspraken over begrenzen van zon op boerenland 

in de vervolgafspraken. 

Doel van de beraadslagingen is om te komen tot gedragen vervolg stappen om verder te gaan met de 

energie transitie in Foodvalley. Daarbij streeft het SHO naar consensus, zoals verwoord in het 

startdocument (…). Indien het SHO de vastgestelde tekst van de RES 1.0 wenst te wijzigen zullen ze 

dit doen conform het boomdiagram, zoals vastgesteld in het SHO van 27 mei 2021. Alle wijzigingen 

dienen daarbij opnieuw aan raden, staten en algemeen bestuur en alle niet publieke stakeholders 

voorgelegd te worden voor vaststelling of instemming.     

De stakeholders hebben deze amendementen, voorbehouden en moties in detail bestudeerd ( zie 

bijlage…) en hebben de volgende afspraken gemaakt:        

Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol: 

• Allereerst wensen de deelnemers aan het Stakeholderoverleg samen verder te gaan om de 

duurzame energietransitie vorm te geven; iedereen heeft deze wens uitgesproken en zich 





In de raad van de gemeente Wageningen is het amendement (…) aangenomen om paragraaf 2.4.5. 

niet vast te stellen (gebruik landbouwgrond voor zonneweides) en het college te verzoeken om een 

nieuw voorstel voor te bereiden voor besluitvorming zonder beperking voor lokale 

duurzaamheidsambities in de vorm van maximum hectares zon op land. De overige raden, staten en 

algemeen bestuur hebben paragraaf 2.4.5 vastgesteld en daarmee de begrenzing van zon op land te 

steunen ook binnen hun eigen grondgebied. In paragraaf 1.3 is in algemene zin aangegeven dat 

raden, staten en algemeen bestuur bij de herijking van de RES een bijzondere verantwoordelijkheid 

vanwege hun democratische legitimiteit hebben en daarmee impliciet deze begrenzing eenzijdig 

kunnen loslaten. Dit is voor hen voldoende om in uitzonderlijke gevallen de begrenzing los te laten  

Afspraak: het SHO vraagt het college van Wageningen om met haar raad te bespreken of de 

beschrijving van de bevoegdheden van o.a. de raden in paragraaf 1.3 voldoende is om invulling te 

geven aan de intentie van hun amendement.  

 

4. Minimale afstandsnorm voor windmolens tot woonwijken              

In lijn met het amendement van de gemeenteraad van Veenendaal is afgesproken om gezamenlijk 

afstandsnormen te ontwikkelen voor de afstand tussen windmolens en woonwijken, waarbij hiervan 

afgeweken kan worden indien hier voldoende draagvlak voor is. De raad van de gemeente 

Veenendaal heeft een voorkeur voor een afstand van 10 keer de tiphoogte, tenzij aangetoond is dat 

er voldoende draagvlak is onder de belanghebbenden voor een kortere afstand. Uiteraard zal hier 

ook nationale kennis en ervaring o.a. van het RIVM en recente uitspraken van de Raad van State bij 

betrokken worden. 

Afspraak: het SHO ontwikkelt o.a. een afstandsnorm voor windmolens tot woonwijken. 

5. Aanpassen tekst 3.2.6 Scherpenzeel 

De raad van de gemeente Scherpenzeel heeft besloten de tekst vanaf “daarnaast “ tot en met 

“gegeven” te vervangen door …  

“daarnaast is opgenomen welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden en welke 

randvoorwaarden van toepassing zijn bij de opwek van hernieuwbare energie. Zo moet o.a. eerst een 

zonneladder worden opgesteld voordat maximaal 20 ha aan zonneveld-projecten gerealiseerd kan 

worden. Voor windenergie is o.a. een maximale tiphoogte van 150 m boven het maaiveld en 

minimale afstand tussen windmolen en woning van 10x de ashoogte opgenomen. Ook is het 

percentage lokaal eigenaarschap aangepast naar minimaal 51%. Scherpenzeel verkent in 

samenspraak met in- en omwonenden hoe er invulling gegeven zal worden aan de onderzoeken en 

randvoorwaarden ” 

Daarmee sluit de paragraaf qua tekst aan op de meest recente energievisie van de gemeente. Ook 

geldt expliciet de volgende toelichting bij het zoekgebied.  

“op onderstaande kaart zijn de voorlopige zoekgebieden van wind in beeld gebracht. Voor deze 

gebieden geldt dat ze op lokaal niveau, in samenspraak met initiatiefnemers , de omgeving en 

belanghebbenden verder worden uitgewerkt. Het resultaat daarvan wordt vastgelegd in het 

omgevingsbeleid”    

In een eventuele volgende versie van de kaart met zoekgebieden van de RES Foodvalley zal expliciet 

worden vermeld dat lokale kaders en randvoorwaarden van toepassing zijn bij verdere uitwerking 

van de zoekgebieden. 



Afspraak: het SHO accordeert dat in een volgende werkversie van de RES de tekst aangepast wordt 

en de zoekgebieden per gemeente een eigen kleur krijgen met een beschrijving van de specifieke 

voorwaarden die daar gelden.   

 

6. Gezamenlijk realiseren RES’en 

In het amendement van de staten van Utrecht (…) wordt GS opgedragen om in overleg met de 

regionale partners de uitwerking en gezamenlijke realisatie van de RES’en vorm te geven, te 

bewaken en te faciliteren binnen de kaders van de omgevingsvisies, de interim 

omgevingsverordening en de tijdslijnen van het klimaatakkoord. 

Afspraak: het SHO steunt een gezamenlijke realisatie met andere RES’en en nodigt de provincie 

Utrecht uit om de gewenste acties hiervoor in het bestuurlijk overleg dan wel stakeholderoverleg in 

te brengen.  

 

7. Evalueren van het proces van totstandkoming RES 1.0 

In diverse moties (….) is opgeroepen om het proces van totstandkoming van de RES 1.0 te evalueren 

met als basis het door raden staten en algemeen bestuur vastgestelde startdocument en de 

uitkomsten van deze evaluatie te delen met raden, staten en algemeen bestuur. Speciale aandacht is 

gevraagd voor duidelijkheid in bestuurlijke processen en besluitvormingsprocedures voor volgende 

beslismomenten en daarbij expliciet en eenduidig de democratische bevoegdheden van raden, 

staten en algemeen bestuur te verankeren. In augustus en september zal een niet bij het proces 

betrokken externe het proces evalueren en aanbevelingen doen voor het vervolg van de RES. De 

griffies zullen gevraagd worden om te adviseren hoe deze evaluatie vorm te geven. 

Op basis daarvan zullen de stuurgroep en het SHO besluiten hoe de uitvoering van de afspraken van 

de RES 1.0 ter hand te nemen. Pas in juli 2023 zullen raden, staten en algemeen bestuur een nieuw 

besluit moeten nemen , namelijk een update van de RES 1.0 vaststellen. De stuurgroep zal een 

voorstel voor besluitvorming, met daarbij eenduidigheid over de rol van niet publieke stakeholders, 

doen in een startdocument en dat in het najaar 2022 ter besluitvorming aan raden, staten en 

algemeen bestuur voorleggen.  

Afspraak: het SHO en de stuurgroep laten in augustus en september het proces van totstandkoming 

van de RES 1.0 evalueren door een onafhankelijk externe , gericht op helderheid in bestuurlijke 

processen en besluitvorming procedures. De griffies worden gevraagd te adviseren over de wijze van 

evalueren. De raden, staten, algemeen bestuur en SHO leden zullen de evaluatie en de 

aanbevelingen ontvangen.   

8. overige aangenomen moties  

Uiterlijk voor 1 november 2021 zal de stuurgroep de raden, staten en het algemeen bestuur 

informeren over hoe wordt omgegaan met alle aangenomen moties.  

• Sommige moties hebben betrekking op de gehele regio en daar zal de stuurgroep in overleg 

met de niet publieke stakeholders een antwoord geven hoe hiermee om te gaan.  

• Andere moties hebben betrekking op een gemeente of provincie. Daar zal de stuurgroep 

allereerst bekijken of de motie breder toepasbaar is en indien breder toepasbaar daar in 

overleg met de niet publieke stakeholders een antwoord geven hoe hiermee om te gaan.  



• Indien deze niet breder toepasbaar is, dat zal de publieke stakeholder hier separaat een 

antwoord op geven hoe hiermee om te gaan 

Afspraak: het SHO steunt deze aanpak en werkt proactief mee                 
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Van: Cees van Uden <c.vanuden@derondevenen.nl>
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:57
Aan: Essen, Huib van
Onderwerp: Bijdrage RES DRV
Bijlagen: Bijdrage van De Ronde Venen aan de Regionale Energie Strategie (RES) 1_0 van de 

regio U16, brief bijdrage De Ronde Venen aan RES.pdf

Beste Huib, 
 
Bijgevoegde brief aan de RES zit morgen bij ons in het college. Zoals verwacht heeft de gemeenteraad ingestemd 
met een RES-bod van 50% van doelstelling 2040 voor 2030, een bod van 0,114 TWh. Helaas hebben ze wel wind 
uitgesloten. Vanmiddag spreken we daar verder over. 
 
Wij hebben om 17.45 uur een belafspraak, ik heb een etentje, na 16.00 uur ben ik beschikbaar, als je eerder een 
gaatje hebt dan kan dat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cees van Uden 
Wethouder 
 
Gemeente De Ronde Venen 
E c.vanuden@derondevenen.nl 
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Van  
Verzonden: Thursday, July 8, 2021 6:40:19 AM 
Aan: Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>;  

 
CC Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu> 
Onderwerp: laatste versie punten 1, 2 en 4 - definitief voorstel tenzij voor 9.00 uur seintje  
  
Beste mensen  
  
Dank voor jullie reacties en het goed wegen van alle woorden. Daarbij spelen natuurlijk de belangen en uitspraken 
van de 3 publieke lichamen mee en ook de vraag hoe leg ik het uit aan mijn achterban. Daarbij ook meewegend dat 
de andere overheidspartijen ( “wij moeten ook lastige stappen zetten “) en ook de niet publieke stakeholders ( 
“”graag slagvaardige en zorgvuldige overheid”” ) het moeten kunnen steunen en uitleggen 
  
Het lastige dilemma is het zoekgebied bij Renswoude.  

 Veenendaal zegt schrappen, Renswoude voorlopig schrappen en Utrecht graag ontwikkelen ( samen met UG 
/ Woudenberg).  

 Daarbij gaat formeel ( democratisch / Thorbecke) Utrecht erover ( > 5 MW) en daarna Renswoude en 
Veenendaal niet.  

 ( samen: urgentie om klimaat verandering te beperken, energievoorziening betaalbaar te houden – balans 
wind / zon en samen optrekken in belang van inwoners en bedrijven)  

Vandaar samen eruit komen. De oplossing met bestuurlijk overleg na de zomer ( met UG / Woudenberg ?), voor de 
nieuwe RES 2.0 een uitspraak ( kan ook zijn “”geen wind”” Marco).  Mocht er toch uitkomen dat onder voorwaarden 
wind ontwikkeld mag worden -  In Renswoude was met de ontwikkelaar al gesproken om het een jaar uit te stellen 
en begreep ook de wens van Renswoude om een lokale ontwikkelaar te hebben i.p.v. een “niet lokale” ontwikkelaar. 
  
Overige teksten bij 2 en 4 heb ik suggesties overgenomen en af en toe gekozen voor de toonzetting.   
  
Los van woord keuze ga ik uit van jullie intenties om snel na de zomer om de tafel te zitten.       
  
Mocht iemand hier echt niet mee kunnen leven, graag voor 9.00 een seintje. 
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
  

  
 

  
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  



1

Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 08:15
Aan: ; Marco Verloop; Petra Doornenbal; 
CC:  Harke Dijksterhuis
Onderwerp: Re: laatste versie punten 1, 2 en 4  - definitief voorstel tenzij voor 9.00 uur seintje

Beste , 
 
Ik heb een kleine aanpassing. Ik vind de zinsnede dat de provincie ”de locatie heeft vastgesteld” niet helemaal 
passend. Het lijkt dan bijna of er een apart besluit over is genomen. 
 
Ik stel voor om deze zin: 
De provincie Utrecht, die voor wind opwek installaties boven de 5 MW bevoegd gezag is, heeft de locatie wel 
vastgesteld.  
 
Als volgt aan te passen: 
 
 
De provincie Utrecht, die voor wind opwek installaties boven de 5 MW bevoegd gezag is, heeft de RES 1.0 vastgesteld 
met deze locatie erin opgenomen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: Thursday, July 8, 2021 6:40:19 AM 
Aan: Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>;  

 
CC: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu> 
Onderwerp: laatste versie punten 1, 2 en 4 - definitief voorstel tenzij voor 9.00 uur seintje  
  
Beste mensen  
  
Dank voor jullie reacties en het goed wegen van alle woorden. Daarbij spelen natuurlijk de belangen en uitspraken 
van de 3 publieke lichamen mee en ook de vraag hoe leg ik het uit aan mijn achterban. Daarbij ook meewegend dat 
de andere overheidspartijen ( “wij moeten ook lastige stappen zetten “) en ook de niet publieke stakeholders ( 
“”graag slagvaardige en zorgvuldige overheid”” ) het moeten kunnen steunen en uitleggen 
  
Het lastige dilemma is het zoekgebied bij Renswoude.  

 Veenendaal zegt schrappen, Renswoude voorlopig schrappen en Utrecht graag ontwikkelen ( samen met UG 
/ Woudenberg).  

 Daarbij gaat formeel ( democratisch / Thorbecke) Utrecht erover ( > 5 MW) en daarna Renswoude en 
Veenendaal niet.  
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 ( samen: urgentie om klimaat verandering te beperken, energievoorziening betaalbaar te houden – balans 
wind / zon en samen optrekken in belang van inwoners en bedrijven)  

Vandaar samen eruit komen. De oplossing met bestuurlijk overleg na de zomer ( met UG / Woudenberg ?), voor de 
nieuwe RES 2.0 een uitspraak ( kan ook zijn “”geen wind”” Marco).  Mocht er toch uitkomen dat onder voorwaarden 
wind ontwikkeld mag worden -  In Renswoude was met de ontwikkelaar al gesproken om het een jaar uit te stellen 
en begreep ook de wens van Renswoude om een lokale ontwikkelaar te hebben i.p.v. een “niet lokale” ontwikkelaar. 
  
Overige teksten bij 2 en 4 heb ik suggesties overgenomen en af en toe gekozen voor de toonzetting.   
  
Los van woord keuze ga ik uit van jullie intenties om snel na de zomer om de tafel te zitten.       
  
Mocht iemand hier echt niet mee kunnen leven, graag voor 9.00 een seintje. 
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
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Ik stel voor om deze zin: 
De provincie Utrecht, die voor wind opwek installaties boven de 5 MW bevoegd gezag is, heeft de locatie wel 
vastgesteld.  
  
Als volgt aan te passen: 
 

De provincie Utrecht, die voor wind opwek installaties boven de 5 MW bevoegd gezag is, heeft de RES 1.0 vastgesteld 
met deze locatie erin opgenomen.  
  
Vriendelijke groet, 
  
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
  
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
Verzonden: Thursday, July 8, 2021 6:40:19 AM 
Aan: Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>;  

 
CC: Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu> 
Onderwerp: laatste versie punten 1, 2 en 4 - definitief voorstel tenzij voor 9.00 uur seintje  
  
Beste mensen  
  
Dank voor jullie reacties en het goed wegen van alle woorden. Daarbij spelen natuurlijk de belangen en uitspraken 
van de 3 publieke lichamen mee en ook de vraag hoe leg ik het uit aan mijn achterban. Daarbij ook meewegend dat 
de andere overheidspartijen ( “wij moeten ook lastige stappen zetten “) en ook de niet publieke stakeholders ( 
“”graag slagvaardige en zorgvuldige overheid”” ) het moeten kunnen steunen en uitleggen 
  
Het lastige dilemma is het zoekgebied bij Renswoude.  

 Veenendaal zegt schrappen, Renswoude voorlopig schrappen en Utrecht graag ontwikkelen ( samen met UG 
/ Woudenberg).  

 Daarbij gaat formeel ( democratisch / Thorbecke) Utrecht erover ( > 5 MW) en daarna Renswoude en 
Veenendaal niet.  

 ( samen: urgentie om klimaat verandering te beperken, energievoorziening betaalbaar te houden – balans 
wind / zon en samen optrekken in belang van inwoners en bedrijven)  

Vandaar samen eruit komen. De oplossing met bestuurlijk overleg na de zomer ( met UG / Woudenberg ?), voor de 
nieuwe RES 2.0 een uitspraak ( kan ook zijn “”geen wind”” Marco).  Mocht er toch uitkomen dat onder voorwaarden 
wind ontwikkeld mag worden -  In Renswoude was met de ontwikkelaar al gesproken om het een jaar uit te stellen 
en begreep ook de wens van Renswoude om een lokale ontwikkelaar te hebben i.p.v. een “niet lokale” ontwikkelaar. 
  
Overige teksten bij 2 en 4 heb ik suggesties overgenomen en af en toe gekozen voor de toonzetting.   
  
Los van woord keuze ga ik uit van jullie intenties om snel na de zomer om de tafel te zitten.       
  
Mocht iemand hier echt niet mee kunnen leven, graag voor 9.00 een seintje. 
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
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“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 
dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  
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Van: Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 14:20
Aan:  Marco Verloop; Essen, Huib van; Harke Dijksterhuis
Onderwerp: RE: Ontspannen "Koffie " " thee" in augustus

Beste mensen, 
 
Een suggestie: Op de grens van Veenendaal en Renswoude is Fort aan de Buursteeg, een fort waar de kenmerkende 
landschapscontouren met inzet door provincie Utrecht zijn herstelt. De Grebbelounge ( www.grebbelounge.nl ) is 
een gelegenheid zie prima zou kunnen dienen als locatie 
 

Met vriendelijke groet, 
P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist 
Burgemeester gemeente Renswoude 

  

 

 

 

 
Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude 

 
Bezoekadres Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude 

      
 

  
 

Fax 0318 - 578 170 
 

Website renswoude.nl 

 
      

 

LET OP: Tijdelijk nieuw bezoekadres Lijsterbeslaan 18 (3927 AE) te Renswoude.

 

 
Disclaimer 

 

 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 12:52 
Aan: Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>; Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Huib van 
Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu> 
Onderwerp: Ontspannen "Koffie " " thee" in augustus  
 
Beste mensen  
 
Van harte nodig ik jullie uit om na de vakantie de klokken gelijk te zetten. Terugkijkend op het recente verleden, 
delen van de belangen en vervolgens kijken hoe we rekening houdend hiermee de juiste stappen voorwaarts 
kunnen zetten. Daar doen we behalve onszelf ook onze partners en omgeving en zeker de inwoners, ondernemers 
en boeren een groot plezier mee. 
 
Ik zoek naar een ontspannen locatie.  
 
met vriendelijke groeten en alle goeds en vreugde toegewenst  
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 15:37
Aan: Hilde de Groot;  Rob Jorg; Els Otterman; Essen, Huib van
CC:
Onderwerp: RE: RESregio U16 - informatie st Schooldakrevolutie

Beste Hilde, 
 
Goed dat je me hier even op wijst, we hebben deze acquisitie-mail van St. Schooldakrevolutie zelf ook in cc 
ambtelijk ontvangen. 

Wat is het geval:  
In 2020 heeft Utrecht een provincie brede opdracht verstrekt aan Stichting Schooldakrevolutie om alle 
schoolbesturen in Utrecht te informeren en te enthousiasmeren voor het realiseren van zonnepanelen op 
hun scholen.  Dit vanuit de ambitie om in 2030 zonnepanelen op alle scholen te hebben. 
Deze opdracht is eind vorig jaar afgerond en heeft als aanjager van zon-op-schooldaken goed gewerkt. 
141 van de 143 schoolbesturen met scholen in Utrecht zijn met deze aanpak bereikt. In de provincie 
Utrecht staan 625 schoolgebouwen die door deze 143 schoolbesturen worden beheerd. 
In 2020 zijn 104 portfolio analyses gedaan die de status van 448 van de 625 schoolgebouwen inzichtelijk 
maakt. 43 besturen hebben aangegeven actief aan de slag te willen met zon-op-schooldak en van 134 
scholen/gebouwen weten we dat ze tussen nu en 1,5 jaar zonnepanelen kunnen nemen. Bij elf scholen is 
naar aanleiding van deze aanpak concreet geïnstalleerd. 
Deze getallen maken duidelijk dat er door ons vorig jaar al het een en ander in beweging is gezet en dat 
eerste resultaten zijn behaald. Vanuit de provincie zijn we momenteel nog in gesprek met St. 
Schooldakrevolutie voor een kleine nieuwe opdracht om de 43 schoolbesturen opnieuw te benaderen, hen 
te laten begeleiden tot het nemen van investeringsbeslissingen en het begeleiden van uiteindelijke 
realisatie. Dus dat er concrete resultaten worden bereikt 
Op deze resultaten kan op gemeentelijk / RES-regioniveau voortgebouwd worden en het zou mooi zijn als 
dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ca 100 schoolbesturen in Utrecht zijn kennelijk nog niet zo ver dat zij hun 
schooldaken vol leggen met zonnepanelen. En het is een goede zaak als dit lokaal wordt opgepakt. Wij 
zullen geen nieuwe brede vervolgopdracht rechtstreeks aan Stichting Schooldakrevolutie verstrekken. 
Onze aanbestedingsregels staan dit niet toe. Informatiedeling op lokaal niveau van de gegevens van St. 
Schooldakrevolutie moet nog intern afgestemd worden, maar lijkt geen probleem. 
Kortom het is goed om lokaal voort te bouwen op wat er vorig jaar reeds bereikt is. 
 
Groet,  
Huib  
  
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 
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Van: Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>  
Verzonden: zondag 4 juli 2021 20:17 
Aan: Rob Jorg <r.jorg@heuvelrug.nl>; Els Otterman 
<els.otterman@hdsr.nl>; Essen, Huib van <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: RESregio U16 - informatie st Schooldakrevolutie 
 
Dag allen, 
Ik kreeg deze acquisitie. Lijkt me toch meer gemeente niveau. 
Via ABG verspreiden? 
 
Hilde 
 

Van:   
2 juli 2021 15:32 

Aan:  Hilde de Groot <hilde.de.groot@houten.nl>; 
 

CC:  
Onderwerp: RESregio U16 - informatie st Schooldakrevolutie 
 
RES Regio U16 
 
Wij helpen u om van dromen naar daden te gaan 
 
Wij zijn Stichting Schooldakrevolutie. Onze missie is om alle kinderen in Nederland op én over zonne-energie te laten 
leren. Wij staan klaar om de RES-regio’s te helpen om zon-op-schooldaken uit de routekaart maatschappelijk 
vastgoed te realiseren. Via zonnepanelen op school komen alle leerlingen in aanraking met zonnestroom ongeacht 
waar en hoe ze wonen. Zij nemen deze kennis mee naar huis en via hen groeit het draagvlak voor de energietransitie 
in de samenleving. Schooldakrevolutie is dé onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende 
partijen en de maatschappij. We nemen drempels weg naar de realisatie van zonnedaken, waarmee we de integrale 
aanpak naar duurzame schoolgebouwen aanwakkeren. Onze missie wordt ondersteund door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Opwekpotentie op schoolgebouwen 
Uw RES-regio kan alleen al met zonnepanelen op alle schooldaken 26.034.000 kWh/jr extra stroom per jaar 
opwekken. Op de bijbehorende kaart staat de CO2- reductie en het aantal leerlingen dat daarbij betrokken is in uw 
regio. Een enorme kans, want driekwart van de Nederlandse scholen heeft nog géén of te weinig zonnepanelen. 
 
Schoolbesturen hebben vaak scholen in verschillende gemeenten. Daarom is de RES-regio een goed schaalniveau 
om samen met gemeenten de schoolbesturen te benaderen. Ook voor afzonderlijke gemeenten binnen uw regio 
kunnen we helpen met gerichte ondersteuning voor scholen. 
 
Hulp voor schoolbesturen 
Onze schooldakcoaches begeleiden schoolbesturen: ze analyseren de gehele gebouwportefeuille en denken mee 
over de vervolgstappen voor elk gebouw. Voor gebouwen met geschikte daken maakt de schooldakcoach een 
investeringscasus en adviseert verder over financiering, offerte-uitvraag, verzekering, btw teruggave en educatie. De 
gemakkelijkste gebouwen worden al gerealiseerd. Wij zien dat in toenemende mate complexe projecten blijven 
liggen. Ook deze gebouwen moeten worden verduurzaamd om de klimaatdoelstellingen te behalen. Om dit voor 
elkaar te krijgen is de juiste expertise nodig. Scholen en schoolbesturen hebben deze expertise niet altijd in huis, zijn 
zij simpelweg te druk met de dagelijkse werkzaamheden. Daarom bieden wij nu ook deze benodigde specialistische 
en aanvullende capaciteit. Hiermee kunnen alle zonnedaken, ook van de complexere gebouwen, gedetailleerd 
voorbereid worden voor besluitvorming nu of in de nabije toekomst. Tegelijkertijd zorgen onze (vrijwillige) regio-
ambassadeurs voor een goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. 
 
In de praktijk zien we dat investeren in zonnepanelen motiveert om vervolgens ook andere 
verduurzamingsmaatregelen te nemen. Op dit moment doorlopen 4 op de 10 scholen ook andere 
verduurzamingsprogramma’s. Schooldakrevolutie is uitvoerder van twee van de zes ondersteuningsprogramma’s 
binnen Scholen op Koers naar 2030 van Kenniscentrum Ruimte-OK. Waar relevant, zorgen wij voor een warme 
overdracht naar andere ondersteuningsprogramma’s, zoals ‘Scholen besparen Energie’. 
 
Werk aan scholen met zonnedaken in uw regio 
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Met al die praktische bezwaren tussen droom en daad weten wij inmiddels raad. Elke school is maatwerk en daar 
hebben wij plezier in. Samen kunnen wij doorpakken. 
 
Wilt u aan de slag met Schooldakrevolutie of meer weten over wat wij kunnen bieden? Neem dan contact op met 
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Van: Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 00:06
Aan: ; Haan, Peter de; Essen, Huib van; Harke Dijksterhuis;  

CC:
Onderwerp: Re: verslag SHO 9 juli - afspraken vervolg RES 1.0... enige urgentie ;)
Bijlagen: concept verslag RES 1.0 210709 versie 2.0.docx

Beste  
 
Zie aanpassing in de tekst in de bijlage. 
Ik heb nu vooral gekeken naar beslispunten 1 en 4, “tussen de bedrijven door” in de raadsvergadering. 
Dinsdagochtend kijk ik nog even naar het geheel en reageer wellicht dan aanvullend. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marco 
 
Outlook voor iOS downloaden 

Van:  
Verzonden: maandag, juli 5, 2021 18:28 
Aan: Haan, Peter de; Huib van Essen; Marco Verloop; Harke Dijksterhuis;  
CC:  
Onderwerp: verslag SHO 9 juli - afspraken vervolg RES 1.0... enige urgentie ;)  
  
Beste Peter, Huib ,Marco en   
  
Bijgevoegd het concept verslag voor vrijdag waarin ik de voorgestelde afspraken met toelichting opgeschreven heb. 
Harke en  hebben input geleverd en heb met PWC mondeling overlegd. Zij bekijken de tekst in detail. 
  
Zouden jullie kunnen kijken naar de voorgestelde afspraken  

 Marco: afspraak 1 en 4 
 Huib: afspraak 1 , 2 en 6 (?)  
 Peter: afspraak 3 
 : juridische formuleringen  

Graag jullie reacties telefonisch.  
  
Planning is dat ik morgen rond lunchtijd de versie voor de stuurgroep in concept gereed heb. Morgen einde dag 
bespreken Harke en ik de punten met Petra Doornenbal , vervanger van Sander.   
  

 indien jullie verrijkingen hebben , van harte …         
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
  

  
 

  
 

Disclaimer 
Is dit bericht niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken en verspreiden van dit 
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bericht is niet toegestaan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Een besch kking of contractuele verplichting wordt uitsluitend per brief verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.  
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Van: Haan, Peter de <Peter.de.Haan@wageningen.nl>
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 10:14
Aan:  Essen, Huib van; Marco Verloop; Harke Dijksterhuis;  

CC:
Onderwerp: RE: verslag SHO 9 juli - afspraken vervolg RES 1.0... enige urgentie ;)

Goedemorgen  
 
Ik ben even benieuwd hoe je de afspraak in praktijk ziet. Ik lees dat als: we brengen de ‘oude’ tekst opnieuw naar 
de raad (met de niet-materiële wijzigingen), met de hier genoemde duiding vanuit het SHO. Als dat zo is, dan 
stelt de raad in september/oktober opnieuw de RES vast. Zoals aangegeven verwacht ik dan geen problemen, hier 
hebben we het binnen de coalitie drie weken geleden over gehad.  
Als ik het anders moet lezen, dan graag wat duiding.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Peter de Haan 
Wethouder Klimaatbeleid en duurzame mobiliteit 
 

 

 

Gemeente Wageningen 
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES Markt 22 

 

 

E-MAIL Peter.de.haan@wageningen.nl 

INTERNET www.wageningen.nl 

 Be green, leave it on the screen! 

 

Van:   
Verzonden: maandag 5 juli 2021 18:29 
Aan: Haan, Peter de <Peter.de.Haan@wageningen.nl>; Huib van Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>; 
Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu>;  

 
CC:  

 
Onderwerp: verslag SHO 9 juli - afspraken vervolg RES 1.0... enige urgentie ;)  
 
Beste Peter, Huib ,Marco en   
 
Bijgevoegd het concept verslag voor vrijdag waarin ik de voorgestelde afspraken met toelichting opgeschreven heb. 
Harke en  hebben input geleverd en heb met PWC mondeling overlegd. Zij bekijken de tekst in detail. 
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Zouden jullie kunnen kijken naar de voorgestelde afspraken  
- Marco: afspraak 1 en 4 
- Huib: afspraak 1 , 2 en 6 (?)  
- Peter: afspraak 3 
-  juridische formuleringen  

Graag jullie reacties telefonisch.  
 
Planning is dat ik morgen rond lunchtijd de versie voor de stuurgroep in concept gereed heb. Morgen einde dag 
bespreken Harke en ik de punten met Petra Doornenbal , vervanger van Sander.   
 
Pm:  indien jullie verrijkingen hebben , van harte …         
 
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
 

  
 

 
 

 
______________________________________________________________ 
 
Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer elektronische communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911). 
______________________________________________________________ 
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Van: Essen, Huib van
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 08:26
Aan: Doornenbal, P.
CC:
Onderwerp: Re: voorstel afspraken...  graag reactie voor 16.30

Beste Petra, 
 
Ik heb gisteren mijn secretaresse gevraagd om nog voor het zomerreces een (Teams)afspraak te maken met jou 
en/of de wethouder die nu bij jullie energie in portefeuille heeft. Het lijkt me goed om samen even terug te kijken 
op de afgelopen weken en ook vooruit te kijken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6| Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

 
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/ProvUtrecht 

Van:  
juli 8, 2021 6:41 AM 

Aan: Marco Verloop; Essen, Huib van;  
CC: Petra Doornenbal;  
Onderwerp: FW: voorstel afspraken... graag reactie voor 16.30 
  
Op verzoek van Petra, hierbij haar reactie van gisteren  
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
  

  
 

  

Van: Petra Doornenbal 
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 16:02 
Onderwerp: RE: voorstel afspraken... graag reactie voor 16.30  
  
Beste  
  
Dank voor deze teksten. Taal is doorgaans de methode om richtingen te verkennen en herkennen. Dat blijkt ook 
hier. 
  
Opmerking vooraf: Blijkbaar is het de bedoeling alleen jou te beantwoorden, enerzijds snap ik dat ter voorkoming 
van een Poolse landdag, anderzijds wil ik wel dat mijn opmerkingen 1 op 1 terechtkomen bij de geadresseerden. In 
dit geval met namen bij Huib van Essen en ik vind het fijn als ook Marco Verloop er kennis van kan nemen. Hoe zorg 
jij daarvoor? 
  
Met betrekking tot de aanpassingen over het zoekgebied van Renswoude: 



2

 Het bevoegd gezag van de provincie Utrecht wordt nog steeds vermeld. Aan de ene kant vind ik het nog 
steeds overbodig, aan de andere kant begrijp ik ook dat de regio dit wel graag benoemd. Ook vind ik de 
context nu beter  

Dus 
daarmee akkoord. 

 Via deze tekst wordt wel de druk meer opgevoerd “op korte termijn” en “zoveel eerder als mogelijk”. 
Begrijpelijk vanuit de regio, uiteindelijk hebben wij ons bod verlaagd. Wel hoop ik wel dat we de ruimte 
krijgen om alles goed te verkennen. Ik ga liever iets langzamer en dat we het goed doen. De gemeenteraad 
van Renswoude heeft helder aangegeven dat er een trits van te nemen stappen voorafgaat aan het weer in 
beeld komen van de zoeklocatie die nu vooralsnog geschrapt is. 
Als Renswouds’ bestuurder kan ik niet anders dan daar zo zorgvuldig mogelijk gevolg aan geven. Ik reken 
erop dat de gesprekken met de provincie ook hier constructief zullen zijn. 

  
  
Met vriendelijke groet, 
P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist 
Burgemeester gemeente Renswoude 
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Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude 

 
Bezoekadres Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude 

      
 

Telefoon 0318 - 578 150 
 

Fax 0318 - 578 170 
 

Website renswoude.nl 

  
       

  
LET OP: Tijdelijk nieuw bezoekadres Lijsterbeslaan 18 (3927 AE) te Renswoude.

  
  
Disclaimer 
  

  

  
  

Van:   
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 13:54 
Aan: Petra Doornenbal <p.doornenbal@renswoude.nl>; Marco Verloop <marco.verloop@veenendaal.nl>; Huib van 
Essen <huib.van.essen@provincie-utrecht.nl>;  

 
CC: Harke Dijksterhuis <h.dijksterhuis@nijkerk.eu>;  
Onderwerp: voorstel afspraken... graag reactie voor 16.30  
  
Beste mensen 
  
Naar aanleiding van de gedachtenwisseling vanochtend heb ik de teksten van item 1,2 en 4 aangescherpt ( rood ) 
om zoveel mogelijk recht te doen aan jullie belangen. Graag jullie feedback, telefonisch of schriftelijk ( alleen naar 
mij) 
  
   
  
Alle goeds en vreugde toegewenst in deze bijzondere “tijden” 
  

  
 

  
  

 





Whatsapp gesprek Huib van Essen - Frans ter Maaten (Hoogheemraad Vallei & Veluwe)  

 

[18-03-2021 09:36:13] Huib van Essen: Ik zag dat je belde. Ik zit in overleg. Kan je mailen of appen? 

[18-03-2021 09:40:39] Frans ter Maten: Dag Huib, op en rond de Veluwe is onderzoek gedaan naar 

wespendief (rode lijstvsoort) door prov gelderland. En uit onderzoek blijkt dat voorkomen van de 

wespendief zeer beperkend is voor wind (zefs in straal van 8 km rond de veluwe. Mijn vraag is of dit 

ook onderzocht is voor de heuvelrug? Zou zonde zijn als dat aan einde oppopt en (nog) meer 

beperkend gaat werken voor Ressen. Gr Frans 

[18-03-2021 09:50:25] Huib van Essen: Wij hebben onlangs onderzoek naar vleermuizen en 

(trek)vogels. Ik moet even checken of wespendief daarin zat. Kan sowieso WNB toets niet vervangen 

maar geeft wel al eerste beeld 

[18-03-2021 10:03:52] Frans ter Maten: Dank 

[09-04-2021 20:37:37] Huib van Essen: Schikt het om dit weekend even te bellen? Of anders 

maandag om 12 u? 

[28-06-2021 14:35:44] Frans ter Maten: Dag Huib. Kun jij mij linkje sturen van jullie 3d windmolen 

tool? Gr Frans 

[28-06-2021 14:41:32] Huib van Essen: Ik vraag het ambtelijk even dit te delen 

[28-06-2021 15:37:03] Frans ter Maten:      

[06-07-2021 17:17:34] Frans ter Maten: Dag Huib, Algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 

heeft gisteravond ingestemd met Res1.0 Amersfoort en U16. Gr Frans 

[06-07-2021 17:48:15] Huib van Essen: Top! 

 





random 1.000 adressen geselecteerd. Dus verhouding 250 versus 3.500 klopt sowieso al niet. Maar 

we hopen door op naam uit te nodigen meer respons te krijgen. Inmiddels gaat sentiment wel echt 

anti worden. We proberen om tot een afwegingskader te komen waarbij "of" niet ter discussie staat 

maar wel het "hoe". Maar actiegroepen beweren dat alleen "zon op dak" voldoende is en dat 

grootschalig helemaal niet nodig is. Bij de klankbordgroep speelt dat ook erg, het gaat ze niet om het 

bepalen van de spelregels maar ze willen de uitkomst van de wedstrijd vastgelegd zien. Dus niet 

"onder welke condities windmolens" maar "geen windmolens". En dat wordt nu geframed als slechte 

participatie omdat wij vol blijven houden dat we wel degelijk tot een afwegingskader willen komen 

en niet op voorhand al dingen uitsluiten. Speelt ook nog mee dat de tegenstanders denken dat de 

enquête een soort draagvlakmeting is met meeste stemmen gelden. Maar al met al durf ik wel te 

stellen dat we er juist alles aan doen om de inwoners er bij te betrekken en juist dus een flinke groep 

via steekproef op naam hebben uitgenodigd. Maar dat het gesprek dus moet gaan over de spelregels 

en niet al over de uitkomst van de wedstrijd. 

[23-11-2020 17:13:36] Huib van Essen: Dank Gerrit. Heldere lijn      

 

 











 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Sander van ’t Foort (wethouder Renswoude) 

 

[02-10-2020 10:19:22] Sander van ‘t Foort: Complimenten voor de ferme uitspraken in het artikel van 
RTV Utrecht gisteren. Kan ik lokaal goed gebruiken! Bij ons is het winddossier een bom onder de 
coalitie en rugdekking vanuit de provincie helpt absoluut. Dank! ��� 

[02-10-2020 10:22:32] Huib van Essen: Dank! 

Jij had een mooi artikel in Trouw zag ik ��� 

[02-10-2020 15:07:48] Sander van ‘t Foort: ��� 

[13-11-2020 13:29:40] Huib van Essen: afbeelding weggelaten 

[13-11-2020 13:31:20] Huib van Essen: Deze posters kreeg ik pas bij de Herman Broid Academie waar 
ze ook heel actief zijn met de SDGs. Ik ga in ons college binnenkort eend aankaarten of we onze 
activiteiten rond brede welvaart hier aan op kunnen gaan hangen. 

[13-11-2020 14:45:20] Sander van ‘t Foort: Leuk!������ 

[25-11-2020 19:25:01] Sander van ‘t Foort: Ha Huib, Als opvolger van Frans willen we Jaap Bond 
vragen (voormalig GS Noord-Holland). Heb jij er bezwaren tegen? 

[25-11-2020 19:35:16] Huib van Essen: Ik ken hem nog niet maar heb geen bezwaren 

[25-11-2020 19:39:05] Sander van ‘t Foort: ��� 

[16-12-2020 11:08:53] Sander van ‘t Foort: Ha Huib, Hoop dat alles goed gaat. Kreeg van een aantal 
collega’s de opmerking dat je gemist wordt bij de RES FoodValley. Zie het vooral als iets positiefs, 
namelijk dat jouw aanwezigheid en inbreng welkom is. Ik had beloofd het door te geven. Bij dezen! 
Fijne dagen gewenst alvast! 

[16-12-2020 12:14:03] Huib van Essen: Dank voor signaal. ��� 

Ik probeer het altijd in mijn agenda in te passen maar dat lukt niet altijd helaas. Ik neem het mee als 
goed voornemen voor volgend jaar er vaker te zijn! 

[16-12-2020 13:44:23] Sander van ‘t Foort: ��� 

[18-12-2020 17:47:45] Huib van Essen: Ik begrijp dat de overleggen steeds vaker op woensdag zijn 
gepland. Dat is de dag voor Statenvergaderingeh, commissies e.d. Dat verklaart het denk ook dat ik 
er minder vaak bij kan zijn de laatste tijd. 

[18-12-2020 17:48:34] Huib van Essen: Fijne Kerstdagen! �� 

Zijn we allemaal wel aan toe! 

[18-12-2020 18:10:01] Sander van ‘t Foort: Geen probleem Huib. Ik weet dat je het serieus neemt ���� 

[18-12-2020 18:10:36] Sander van ‘t Foort: Jij ook! Dat 2021 een mooi groen jaar mag worden! 

[18-12-2020 18:25:41] Huib van Essen: ������ 

[29-01-2021 09:19:44] Sander van ‘t Foort: Ha Huib, Hoe is het? Bij ons wonen en 
duurzaamheidoverleg van Regio FoodValley tussen wethouders en woningcorporaties kwam langs 



dat Provincie Gelderland onderzoek start naar een Gelders Warmte Infrabedrijf. Flevoland schijnt ook 
aan te willen haken. Is dit ook iets wat Provincie Utrecht op het vizier heeft staan? M.a.w. haken 
jullie ook aan of starten jullie ook een dergelijk initiatief? Vond het wel aardig. Groet, Sander 

[03-03-2021 17:14:53] Sander van ‘t Foort: Ha Huib, Wat gebeurt er allemaal in U16? Eerst Wijk en 
nu ook uitstel van 3 maanden. Dat kan niet zomaar lijkt mij, toch? Leidt tot veel vragen 

[03-03-2021 19:23:03] Huib van Essen: Deze vertraging is inderdaad erg ongelukkig 

[03-03-2021 20:33:21] Sander van ‘t Foort: Inderdaad. Wel jammer 

[15-04-2021 12:20:39] Huib van Essen: Zag dat je belde. Ik zit nog in overleg. Later even bellen? 

[15-04-2021 12:24:07] Sander van ‘t Foort: Voicemail afluisteren is voldoende ��� 

[15-04-2021 12:24:34] Huib van Essen: Ga ik dat doen! 

[15-04-2021 12:37:25] Sander van ‘t Foort: ��� 

[17-04-2021 12:26:12] Sander van ‘t Foort: afbeelding weggelaten 

[17-04-2021 12:26:13] Sander van ‘t Foort: afbeelding weggelaten 

[17-04-2021 22:12:35] Huib van Essen: Dank voor het delen  wordt wel volop valt 
mij op en er is wel erg weinig tot geen aandacht voor een weerwoord. Dit is een lokale krant?  Wat 
meer balans in deze berichtgeving zou wel op zijn plaats zijn. Daar zou jij direct of indirect wellicht 
wel aandacht voor kunnen vragen? 

[18-04-2021 11:25:59] Sander van ‘t Foort: Klopt. Balans is momenteel zoek. Daarom communiceren 
we als gemeente nu ook meer 

 

[14-05-2021 11:12:22] Huib van Essen: Wat is in jullie raad de spreektijd voor insprekers? 

[14-05-2021 11:55:42] Sander van ‘t Foort: 5 minuten 

[14-05-2021 12:01:15] Huib van Essen: Dank. 

[18-05-2021 17:15:29] Sander van ‘t Foort: Na het inspreken en eventuele vragen kan je volgens mij 
ook weer vertrekken. Uiteraard welkom om te blijven maar kan me voorstellen dat je ook andere 
dingen te doen hebt ������� 

[18-05-2021 17:30:39] Huib van Essen: Ga ik doen! 

[18-05-2021 20:18:11] Sander van ‘t Foort: Dank Huib!��� 

[18-05-2021 20:18:17] Sander van ‘t Foort: Was mooi zo 

[18-05-2021 20:20:43] Huib van Essen: Ik hoop dat het behulpzaam is. 

Veel succes vanavond en verder en tot morgen. 

[18-05-2021 20:32:00] Sander van ‘t Foort: Dank en tot morgen! 

[24-06-2021 23:24:43] Huib van Essen: Zullen we nog even bellen om gesprek met  voor te 
bespreken. Ik ben eerlijk gezegd niet gecharmeerd van het amendement (is meer een motie) die 

 deelde. Ik vind dat ook niet zijn rol. Ik zou kunnen om 10 u of evt 8:45 



[24-06-2021 23:57:06] Sander van ‘t Foort: Morgen 10 uur is prima! 

[24-06-2021 23:57:20] Sander van ‘t Foort: Ik snap wat je zegt 

[24-06-2021 23:58:22] Huib van Essen: Bellen we dan! 

[30-06-2021 21:10:08] Huib van Essen: Wat een vreselijk nare uitkomst van het debat afgelopen 
nacht. Ik heb heel veel respect voor je keuze. Bestuurder met rechte rug en heel veel lef! Dat hebben 
we meer nodig… 

Voor nu veel sterkte gewenst. 

[30-06-2021 21:10:14] Huib van Essen: Ik bel je binnenkort. Laten we contact houden! ��� 

[30-06-2021 22:16:46] Sander van ‘t Foort: Bedankt Huib! Uitkomst was echt balen. Helemaal prima 
om binnenkort te bellen. Bel maar als het jou uitkomt, mijn agenda is inmiddels nagenoeg leeg ���� 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Tymon de Weger (wethouder Woerden)  

 

[19-03-2021 10:57:08] Tymon de Weeger: Dag Huib, even herhaling uit de RES-chat: kun je meer 
terugkoppelen over het gesprek dat je met Lot had bij EZK? Wat was hun vraag en wat is er 
besproken? (Behalve geothermie, wat je noemde). Graag aan alle RES-deelnemers, bijv via de mail. 

[19-03-2021 10:57:52] Tymon de Weeger: Wat betreft Harmelerwaard: we bereiden nu een 
startnotitie voor, wordt met jouw ambtenaar afgestemd. 

[19-03-2021 11:03:23] Huib van Essen: Het was een gesprek  om Utrechts aanbod 
onder de aandacht te brengen en ging dus over de zaken die daarin staan over energie. 

[19-03-2021 11:04:22] Tymon de Weeger: Ok! Dan kan ik het plaatsen idd ����� 

[19-03-2021 11:27:26] Tymon de Weeger: Koppelen jullie dit op een of andere manier terug? Zal bij 
ons weer via de VNG-Utrecht-lijn gaan, neem ik aan? Want er staan allemaal interessante thema’s in 
ons UA! 

[19-03-2021 11:34:20] Huib van Essen: Er vinden heel veel van dit soort gesprekken plaats om UA 
onder de aandacht te brengen, door veel verschillende collegeleden, burgemeesters, etc. 
Terugkoppeling daarvan per gesprek is ondoenlijk. Ik zal in BO Utrechts Aanbod aan orde stellen of 
een meer algemene terugkoppeling hiervan mogelijk is 

[19-03-2021 13:26:19] Tymon de Weeger: Top! 

[19-03-2021 13:26:35] Tymon de Weeger: Snap ik 

[16-07-2021 08:52:46] Tymon de Weeger: Gelukt! 

Gemeenteraad Woerden kiest voor windmolens, maar waar komen 
ze?https://www.ad.nl/woerden/gemeenteraad-woerden-kiest-voor-windmolens-maar-waar-komen-
ze~afc24250/ 

[16-07-2021 09:20:52] Huib van Essen: Goed werk. Gefeliciteerd! ������ 

[16-07-2021 09:23:13] Huib van Essen: Lijkt me goed om na het reces en na besluitvorming in 
Montfoort te overleggen hoe we de verschillende energieplannen langs A12-west goed op elkaar 
afstemmen. 

[16-07-2021 09:34:34] Tymon de Weeger: Dank je! Ja, Montfoort is nog wel een uitdaging voor 
Yolan. Maar wij staan in nauw contact met elkaar. Wij gaan nu nog een verdiepende studie doen in 2 
polders langs de A12. Maar gisteren is wind toch vastgelegd(  

 

 
 

 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Yolan Koster (wethouder Montfoort)  

 

[09-04-2021 20:42:10] Huib van Essen: Zou graag kort met je overleggen over RES en regionaal 
programmeren. Wanneer schikt het jou om hier even over te bellen? 

[09-04-2021 21:30:55] Yolan Koster: Dit weekend? Ik heb piket dus ben bereikbaar 

 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Astrid Janssen (wethouder Amersfoort)  

 

0-11-2020 14:54:34] Huib van Essen: Vanuit de RES gaan we gauw overleg plannen met NMU. Roland 
stelt voor dat wij dag samen doen. 

Mee eens?  

Dan last ik het zsm prikken 

[20-11-2020 14:54:37] Huib van Essen: Laat 

[20-11-2020 14:55:52] Astrid Janssen: Roland of ik. Kan allebei. Mijn agenda is een ramp deze laatste 
weken ��������� 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Hans Marchal (wethouder Wijk bji Duurstede)  

[ 

[14-05-2021 23:06:27] Huib van Essen: Ik zou je graag op korte termijn nog even informeel spreken. 
Heb jij tijd om dit weekend even te bellen? Bijv morgenavond? 

[15-05-2021 08:20:30] Hans Marchal: Goedemorgen Huib, eind van de middag/begin van de avond 
kan ik wel effe bellen. Gr. Hans 

[15-05-2021 08:40:47] Huib van Essen: ��� 

[15-05-2021 16:52:55] Huib van Essen: Ik ben nog onderweg  

Schikt het over een uurtje? 

[15-05-2021 17:17:06] Hans Marchal: Bel je na het eten. Ca. half 7 akkoord? 

[15-05-2021 17:20:36] Huib van Essen: ��� 

[21-05-2021 16:09:01] Huib van Essen: Laat maar weten wanneer we het beste even kunnen bellen 
over de afspraken uit ons overleg van vandaag: morgen of maandag. Het is mij om het even. 

[21-05-2021 16:39:29] Hans Marchal: Mag van mij morgen eind van de middag. Wat jou betreft 
akkoord? 

[21-05-2021 21:12:22] Huib van Essen: Akkoord! 

[22-05-2021 22:16:22] Huib van Essen:  

 

 

[22-05-2021 23:13:26] Hans Marchal: Prima, reageer ik wel maandag op ����� 

[24-05-2021 09:18:26] Huib van Essen: Ik mail je straks in de loop van de ochtend 

[24-05-2021 09:21:23] Hans Marchal: Prima, eerst nog een kerkdienst �����. 

[24-05-2021 09:22:08] Huib van Essen: ��� 

[24-05-2021 14:10:07] Hans Marchal: Ha Huib, je hebt inmiddels (tegen)voorstel van ons ontvangen. 
Begin van de avond effe bellen? Even afstemmen voor morgen. 

[24-05-2021 14:11:26] Huib van Essen: Ja dat is goed. 

[24-05-2021 18:33:47] Hans Marchal: Ha Huib, om half 8 bellen is prima. Tot straks. 

[  

 

 

 





Whatsapp gesprek Huib van Essen - Kiki Hagen (wethouder De Ronde Venen)  

 

[17-11-2020 18:16:00] Huib van Essen: Tevreden over verloop en gemaakte afstaken? 

[17-11-2020 18:16:24] Kiki Hagen: Ik weet het niet zo goed, misschien was dit gewoon te kort. 

[17-11-2020 18:16:46] Huib van Essen: Ja dat gevoel heb ik ook. Lijkt me goed om vervolgoverleg te 
plannen ergens begin volgend jaar 

[17-11-2020 18:17:04] Kiki Hagen: Ja precies, zodat er vanaf onze kant ook meer duidelijk is. 

[17-11-2020 18:17:24] Huib van Essen: Dit geeft op zich wel een basis voor meer en betere 
samenwerking 

[17-11-2020 18:17:53] Huib van Essen: En goed te horen hoeveel afwegingsruimte er ook asn hun 
kant nog is... 

[17-11-2020 18:18:01] Huib van Essen: aan 

[17-11-2020 18:18:10] Kiki Hagen: Ja dat hebben ze wel echt gezegd. 

[17-11-2020 18:25:03] Huib van Essen: We nemen dit op in het verslag en ik vraag wel om daarna 
ook meteen een vervolgoverleg te plannen 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Peter Bekker (wethouder IJsselstein)  

 

[17-02-2021 12:41:54] Peter Bekker: Huib. Heb je ergens vandaag paar minuten om even te bellen?? 
ik blijf zoeken naar woorden waar iedereen zich in kan vinden voor de RES.  is er druk mee. 

[17-02-2021 12:41:58] Peter Bekker: groet Peter 

[17-02-2021 12:42:56] Huib van Essen: Vandaag lukt niet ivm commissie over onze Omgevingsvisie en 
verordening  

Morgen moet wel lukken 

[17-02-2021 12:43:22] Peter Bekker: prima. bel jij mij ? hebben redelijk lege agenda 

[17-02-2021 12:43:36] Peter Bekker: en succes met de visie 

[17-02-2021 12:45:35] Huib van Essen: ��� 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Roland van Benthem (burgemeester Eemnes)  
 
20-11-2020 14:43:58] Huib van Essen: Zal ik op korte termijn een afspraak laten inplannen met 
NMU? Sluit jij daar dan ook bij aan of Astrid? 

[20-11-2020 14:46:36] Roland van Benthem: Prima! Vanuit inhoud en eerdere traject is denk ik Astrid 
prima. Als zij nu vol zit qua agenda schuif ik aan. Dus als je het wilt regelen, graag. 

[ 

 

 



Whatsapp gesprek Huib van Essen - Tymon de Weger (wethouder Woerden)  

 

[19-03-2021 10:57:08] Tymon de Weeger: Dag Huib, even herhaling uit de RES-chat: kun je meer 
terugkoppelen over het gesprek dat je met Lot had bij EZK? Wat was hun vraag en wat is er 
besproken? (Behalve geothermie, wat je noemde). Graag aan alle RES-deelnemers, bijv via de mail. 

[19-03-2021 10:57:52] Tymon de Weeger: Wat betreft Harmelerwaard: we bereiden nu een 
startnotitie voor, wordt met jouw ambtenaar afgestemd. 

[19-03-2021 11:03:23] Huib van Essen: Het was een gesprek  om Utrechts aanbod 
onder de aandacht te brengen en ging dus over de zaken die daarin staan over energie. 

[19-03-2021 11:04:22] Tymon de Weeger: Ok! Dan kan ik het plaatsen idd ����� 

[19-03-2021 11:27:26] Tymon de Weeger: Koppelen jullie dit op een of andere manier terug? Zal bij 
ons weer via de VNG-Utrecht-lijn gaan, neem ik aan? Want er staan allemaal interessante thema’s in 
ons UA! 

[19-03-2021 11:34:20] Huib van Essen: Er vinden heel veel van dit soort gesprekken plaats om UA 
onder de aandacht te brengen, door veel verschillende collegeleden, burgemeesters, etc. 
Terugkoppeling daarvan per gesprek is ondoenlijk. Ik zal in BO Utrechts Aanbod aan orde stellen of 
een meer algemene terugkoppeling hiervan mogelijk is 

[19-03-2021 13:26:19] Tymon de Weeger: Top! 

[19-03-2021 13:26:35] Tymon de Weeger: Snap ik 

[16-07-2021 08:52:46] Tymon de Weeger: Gelukt! 

Gemeenteraad Woerden kiest voor windmolens, maar waar komen 
ze?https://www.ad.nl/woerden/gemeenteraad-woerden-kiest-voor-windmolens-maar-waar-komen-
ze~afc24250/ 

[16-07-2021 09:20:52] Huib van Essen: Goed werk. Gefeliciteerd! ������ 

[16-07-2021 09:23:13] Huib van Essen: Lijkt me goed om na het reces en na besluitvorming in 
Montfoort te overleggen hoe we de verschillende energieplannen langs A12-west goed op elkaar 
afstemmen. 

[16-07-2021 09:34:34] Tymon de Weeger: Dank je! Ja, Montfoort is nog wel een uitdaging voor 
Yolan. Maar wij staan in nauw contact met elkaar. Wij gaan nu nog een verdiepende studie doen in 2 
polders langs de A12. Maar gisteren is wind toch vastgelegd(  

us al met al heeft de Woerdense politiek wel geleverd! 

 
 

 




