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amend
ja/nee

moties
ja/nee
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nee

nee

donderdag 15 juli 2021 ja

nee

nee

dinsdag 14 september 2021 ja

nee

Nieuwegein

donderdag 23 september 2021 ja

Bunnik

donderdag 23 september 2021 ja

Vallei en Veluwe
Oudewater
Wijk bij Duurstede

Montfoort
Stichtse Vecht

Datum vaststellen

vastgesteld
ja/nee

maandag 27 september 2021 nee 5/10
dinsdag 28 september 2021 ja

Amendement dictum

Motie dictum

Toevoeging besluit

ja 1

Bij de uitwerking/verwerking richting RES 2.0 in ieder geval rekening te houden met/te komen met 1. Een goed
uitgewerkt lokaal participatiemodel. 2.Milieu- en gezondheidsoverwegingen zoals deze voortkomen vanuit de
uitspraak van de Raad van State (m.b.t. windmolenpark Delfzijl) mee te nemen in de verdere uitwerking van
energieprojecten. 3. Het opzetten van een regionaal kennisnetwerk bestaande uit gemeenten, onderwijsinstellingen
en bedrijven (bijvoorbeeld in U10/U16 verband, als trekker van dit proces).

... met zoveel mogelijk zon op dak en in totaal 60 ha zonnevelden bij
te dragen aan het bod van de RES 1.0

ja 1

ja 1

Beslispunt 3 toe te voegen: Beslispunt 3: Het college op te dragen er alles aan te doen dat potentiële windturbines van Met woningcorporaties in gesprek te gaan om per complex te bepalen wat nodig is om zonnepanelen op
andere gemeenten in de U16 geen overlast mogen veroorzaken bij inwoners van Nieuwegein die langs de
woningcorporatiewoningen mogelijk te maken, waarbij sprake is van maximale dakbenutting;  Deze ‘zoekgebieden’
gemeentegrenzen wonen. Daar waar wel zoekgebieden zijn, het betreffende college van B&W per brief hiervan op de toe te voegen aan het aanbod vanuit Nieuwegein bij de eerstvolgende RES.
hoogte te stellen en een afschrift hiervan naar betreffende gemeenteraad te sturen. Voorts dient in de brief
meegenomen te worden dat de inwoners van Nieuwegein mee dienen te doen met een gedegen participatietraject in
de betreffende gemeente.

ja 1

ja 1

Gevraagde beslissing: De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlage 1, 4, 5, 6, 7, 8, en 12
met die restrictie dat in deze documenten het zoekgebied voor wind in Bunnik wordt verwijderd en het genoemde
plafond van 53ha aan zonnevelden pas wordt besproken afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie door de raad
van het huidige zonneveldenbeleid.

nvt

nvt

nee

ja 2

- "Beleidsregels wind in Bunnik" zo spoedig mogelijk een de raad te presenteren, met inachtneming van deze
constateringen, doch uiterlijk in Q4.

Zon op dak juridisch toetsen: Draagt het college op: 1. de business case om een collectief van particuliere woningen en
(stal)daken die gezamenlijk meer dan de ondergrens van 15 kwp opwekken ter toetsing voor te leggen aan de
landsadvocaat opdat helderheid kan worden verkregen welke juridische vorm nodig is om dergelijke initiatieven mee
te laten tellen voor de RES; 2. na uitsluitsel de juridische uitkomst te delen in U16 en landelijk verband opdat deze
mogelijkheid de norm wordt en ons landschap zoveel mogelijk behouden blijft;
Helderheid kosten energietransitie: Draagt het college op: 1. helderheid te bieden aan inwoners en bedrijven over de
meerkosten waarmee zij geconfronteerd zullen worden tgv de energietransitie; 2. in de uitvoeringsplannen
kostentransparant te zijn voor inwoners en bedrijven

Lopik

dinsdag 28 september 2021 ja

nee

nee

De Ronde Venen

woensdag 29 september 2021 ja

nee

nee

Vijfheerenlanden

donderdag 30 september 2021 ja

ja 1

ja 1

Beslispunten RES 1.0: 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 U16 vast te stellen met daarin opgenomen: a. Het De plannen voor het plaatsen van de windturbines alleen uit te voeren 1. als blijkt dat er niet voldoende ruimte is om
regionale bod in de U16 om zo mogelijk 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030, vergund voor 1
windturbines op zee te plaatsen en dus eerst de ruimte op zee te gebruiken 2. als het onderzoek naar de
januari 2025, bestaande uit zonne- en windenergie, opgebouwd uit de bouwblokken 1) 'gerealiseerde duurzame
gezondheidseffecten van windturbines is afgerond.
opwek en projecten in de pijplijn met de status zeker', 2) 'ambities voor zon op dak', 3) 'bijdrage gemeenten die
voortkomen uit de lokale zoekprocessen' en 4) 'continue samenwerking en permanente zoektocht naar zoekgebieden
en kansrijke innovaties voor duurzame energie' b. Onze bijdrage voor het eerste, tweede en derde bouwblok is
gericht op het streefgetal 0,072 TWh. c. De Regionale Structuur Warmte (RSW) 1.0 in de vorm van een visiedocument
voor te leggen aan de Raad; d. De kaders voor de organisatie van het vervolg waaronder ijkmomenten om gezamenlijk
sturing te geven, uitgangspunten voor participatie en uitgangspunten voor de Governance. e. Bijlage 1 t/m 15, met in
achtneming van de wijzigingen voortkomend uit dit amendement. 2. Uitvoering te geven aan de RES 1.0 onder
andere door uitwerking in ruimtelijk beleid en regelgeving, waarbij de toepassing van zon-op-dak en wind gezocht
dient te worden in kleinschalige toepassingen, te weten lokale opwekking en opslag van elektriciteit voor lokaal
gebruik, voor een wijk of kern, eventueel met coöperaties als beheerinstelling. 3. De zoekgebieden, zowel de
kansrijke en minder kansrijke, zoals vermeld in het rapport van bureau Over Morgen nader te onderzoeken via een
plan m.e.r. en participatie. 4. Voor de plan m.e.r. de te hanteren normeringen zo nodig aan te scherpen en/of nadere
voorwaarden te stellen, met de door de raad vastgestelde kaders. 5. De toepassing van en investeringen in kansrijke
innovatieve technologieën voor de opwekking en/of opslag van energie, waaronder het inzetten, testen, toepassen en
zo mogelijk opschalen van deze technologieën voor verdere inzet regionaal, nationaal en internationaal; 6. Voor de
grootschalige opwekking van elektriciteit voor de periode vanaf 2030 in te zetten op bovenregionaal dan wel landelijk
niveau en daarvoor reeds nu het overleg aan te gaan met de U16, de provincie en het Rijk, waarbij ook de inzet van
kernenergie nadrukkelijk wordt betrokken.

Utrechtse Heuvelrug

donderdag 30 september 2021 ja

ja 3

ja 2

Aan het voorgesteld besluit toe te voegen 4. Het volledige gebied langs de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Om, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, bij de landelijke overheid te bepleiten dat met ingang van
de RES 1.0 toe te voegen als beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen (het zogenaamde zonnelint).
de RES 2.0 meer techniek dan bij de RES 1.0 kan worden meegewogen en meegeteld, waaronder waterkracht,
kleinschalig zon op dak en zodra bewezen Ultra Diep Geo Thermie.
het Raadsvoorstel onder punt 3 als volgt aan te passen: ‘De motie 2020/07 als afgehandeld te beschouwen.’ Aan het
Raadsvoorstel het volgende punt toe te voegen: ‘Het college legt uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 een actieplan
kleinschalig én grootschalig zon op daken voor aan de gemeenteraad. In dit actieplan wordt in elk geval de potentie
nauwkeurig in beeld gebracht, een ambitie voor 2030 geformuleerd en concrete acties benoemd die tot 2030 gedaan
gaan worden om deze ambitie te verwezenlijken.’

Om met een voorstel te komen voor een concreet kader voor (financiële) participatie van en profijt voor direct
omwonenden in RES-gerelateerde energieprojecten binnen onze gemeente waarbij, Vormen van passieve ﬁnanciële
participatie centraal staan waarmee alle omwonenden, inclusief de omwonenden die niet zelf financieel kunnen
investeren, op enigerlei wijze mee kunnen profiteren van de opbrengsten van het energiepark in hun directe omgeving
(bijvoorbeeld door het instellen van een Omgevingsfonds en/of andere financiële regelingen voor omwonenden); De
concrete uitwerking van projecten voor energieparken te toetsen aan dit kader, waarbij ruimte wordt gegeven aan
maatwerk per project.

Het punt 2 in voorgesteld besluit als volgt te wijzigen 2. Het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van
Overberg, niet aan te merken als zoekgebied voor windenergie (zie ook het kaartje op bladzijde 17 van bijlage 1 van de
Regionale Energie Strategie 1.0 van de U16) en de RES 1.0 en de bijbehorende bijlagen daarop aan te passen. Toe te
voegen punt 4 4. Dat na vaststelling van de RES een evaluatie van het afwegingskader Energie en Landschap,
waaronder een mogelijke afweging van de energiemix, in de raad plaats vindt.
De Bilt

donderdag 30 september 2021 ja

Stichtse Rijnlanden

woensdag 6 oktober 2021

Provincie Utrecht

woensdag 6 oktober 2021

Houten

donderdag 7 oktober 2021

Utrecht

donderdag 7 oktober 2021

IJsselstein

donderdag 7 oktober 2021

Zeist

dinsdag 12 oktober 2021

Woerden

donderdag 14 oktober 2021

Rivierenland

donderdag 14 oktober 2021

AGV (Waternet)

donderdag 14 oktober 2021

nee

nee

