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Geachte heer Van den Dikkenberg, 

U heeft ons een aantal vragen gesteld. In onderstaande brief herhalen we uw toelichting en geven we antwoord 
op de door u gestelde vragen. 

Toelichting: 
In de commissie MME hadden wij om agenda-technische redenen helaas geen mogelijkheid gehad in te gaan 
op het memo inzake aanbieding inventarisatie van energieverbruik en potenties in de RegioU1016. Wij maken 
ons grote zorgen over de huidige gang van zaken binnen deze regio. Wij hebben de indruk dat mooie gebieden 
als de Lopikerwaard worden gebruikt als opvang van de problemen van de stad, terwijl de kansen voor 
woningbouw met name door de stad worden opgepakt. 

1. In het kader van de RES (Regionale Energiestrategie) moeten de verschillende regio's uiterlijk in juni 
een bod doen in het kader van de energietransitie. In dat kader hebben we nu een inventarisatie van 
de regio U1016. 

a. Zijn er al soortgelijke inventarisaties beschikbaar voor de regio's Food Valley en Regio 
Amersfoort? 

Antwoord: 
In de regio Food Valley is een Startnotitie Energievisie Regio FoodValley vastgesteld, te vinden via de 
link https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/schouders-onder-energietransitie/ 
De regio Amersfoort heeft nog geen startnotitie of een met de U10U16 vergelijkbare inventarisatie 
vastgesteld. 

b. Zo ja, kunnen we deze ook toegestuurd krijgen? 
Antwoord: 

Zie bovenstaand antwoord. 
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2. Het lijkt erop dat de realisatie van de energieopwekking volledig terecht komt bij de regio en 
dat de stad geen grote stappen hoeft te zetten in de realisatie van duurzame energieopwekking. 
a. Bent u het met ons eens dat dit onwenselijk zou zijn? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met 
maatschappelijke acceptatie. Het gaat om een gezamenlijk vraagstuk, waar iedereen aan bij draagt. 
Gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders zijn daar ook partij in. We herkennen het beeld 
dat de steden meer energie vragen dan er binnen de stadsgebieden geleverd kan worden. Voor de 
steden betekent dit dat de vraag naar energie zoveel mogelijk beperkt moet worden. We willen waken 
voor een wij-zij discussie tussen steden en buitengebieden en in het RES proces een goede balans 
vinden in vraag en aanbod. 

b. Bent u het met ons eens dat ook de stad haar verantwoordelijkheid moet nemen in de 
verduurzaming van de energieopwekking, mede gelet op de hoge ambities van de huidige coalitie 
binnen het gemeentebestuur? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
In dit gezamenlijke proces is er een verantwoordelijkheid voor iedereen, zowel voor de steden als voor 
het buitengebied. 

c. Bent u bereid met de gemeente Utrecht in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er 
binnen die gemeente zijn om tot duurzame energieopwekking te komen? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Het overleg is onderdeel van het RES proces. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Utrecht, maar 
voor alle Utrechtse gemeenten. 

d. Zo ja, bent u bereid in dat gesprek actief te benoemen dat Rijnenburg in principe bedoeld is 
als pauzelandschap en dus een enorme bijdrage kan leveren aan de energieopwekking van de stad? 
Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Ook in het kader van Rijnenburg is de provincie in gesprek met de gemeente Utrecht. 

3. Het lijkt erop dat de realisatie van woningbouw met name in de stad Utrecht zal gaan 
plaatsvinden. 
a. Bent u het met ons eens dat er in de regio U1016 dringende behoefte is om rondom kleine 
kernen te bouwen voor eigen behoefte? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Ja. De prognoses laten zien, dat de grootste woningbehoefte zich voordoet in en rond de stad Utrecht. 
Dit neemt niet weg dat er ook in kleinere gemeenten en kernen een woningbehoefte is, echter in een 
andere orde van grootte, die wij veel meer willen benaderen vanuit het oogpunt van lokale vitaliteit. De 
woningmarkt, en dus ook de woningbehoefte, functioneert immers niet puur op lokaal niveau, maar 
speelt zoch vooral op regionale schaal af. 

b. Neemt u de wens van gemeenten als Lopik, Oudewater, Woerden en Montfoort om hun kleine 
kernen uit te breiden voor eigen behoefte even serieus als de wens van de gemeente Utrecht om grote 
nieuwe wijken te bouwen? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Ja. In het Koersdocument 'Koersen met Kwaliteit' hebben we aangegeven dat we we ruimtevraag voor 
wonen (en werken) op een duurzame wijze willen accommoderen: met voorrang binnenstedelijk en 
nabij OV-knooppunten, en met aandacht voor de Utrechtse kwaliteiten, klimaatbestendigheid en 
energietransitie. Aanvullend hebben we opgenomen dat we ruimte willen bieden voor kleinschalige 
uitbreiding van het stedelijk gebied en de kernen om de lokale vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit te 
vergroten (lokaal maatwerk). 
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4. De inventarisatie van mogelijke woningbouwlocaties die nu is uitgevoerd zou van invloed kunnen zijn 
op de door de provincie Utrecht op te stellen Omgevingsvisie. 
a. Bent u bereid de gemeenten individueel te benaderen om de wensen op een zo goed 

mogelijke manier scherp te krijgen? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
In het kader van het traject van de Omgevingsvisie is gekozen voor een gebiedsgerichte, integrale 
uitwerking van de opgaven. Alle individuele gemeenten worden uitgenodigd hier aan mee te doen. Het 
proces voorziet niet in een individuele benadering van gemeenten. 

b. Bent u bereid deze inbreng van individuele gemeenten minstens even serieus te nemen als 
deze inventarisatie? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Ja. De inventarisatie van potentiële plancapaciteit (rapportage Site UD, deel 2) heeft wat ons betreft 
geen enkele status en benutten wij vooral als inspiratiebron. Uiteraard nemen wij de inbreng van 
gemeenten minstens even serieus. 

c. Hoe houdt u de leefbaarheid in de kleinere kernen, die te maken hebben met krimp, op peil? 
Antwoord: 
Om leefbaarheid binnen de provincie toch op peil te houden, doen wij het volgende: 
1. Wij verstrekken een leefbaarheidssubsidie Agenda Vitaal Platteland, beschikbaar voor initiatieven 

in kleine kernen en buurtschappen. 
2. Wij werken samen met LEADER, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling van 

onderop. Vernieuwende leefbaarheidsinitiatieven kunnen eventueel voor de subsidie van LEADER 
in aanmerking komen. 

3. Middels samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht 
West proberen wij komen tot een versterking van de leefbaarheid in de kleine kernen. Dit gebeurt 
door middel van het meerjarig programma, waar vanuit bestaande burger initiatieven extra worden 
ondersteund en nieuwe initiatieven worden bevorderd. 

4. Sinds 2017 werken wij samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) die 
jaarlijks de 'Kern met Pit' organiseert. Kern met pit daagt mensen uit om te komen met initiatieven 
om de leefomgeving te verbeteren. 

5. Wij krijgen signalen dat de samenwerking binnen de Regio U 1016 in toenemende mate onder druk 
staat door de veeleisende houding van de stad. Als provinciale overheid rust op de provincie Utrecht 
wat de SGP betreft de eigen verantwoordelijkheid lusten en lasten van verschillende opgaven eerlijk te 
verdelen over de verschillende gemeenten. 
a. Herkent u de genoemde signalen? 
Antwoord: 
We herkennen vanuit de inventarisaties in de regionale energiestrategie het beeld dat de steden meer 
energie vragen dan er binnen de stadsgebieden geleverd kan worden. We zien de resultaten van de 
RES als een belangrijke eerste stap om de opgave duidelijk in beeld te krijgen. Vanuit deze 
inventarisatie zal het gesprek over de oplossingen gevoerd moeten worden. Anderzijds herkennen wij 
de wens van gemeenten in west Utrecht om ook mee te willen delen in de accommodatie van de 
behoefte aan wonen en werken. 
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b. Bent u het met ons eens dat samenwerking van deze gemeenten belangrijk is, maar dat dit 
wel moet gebeuren op voet van gelijkheid? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
We willen waken voor een wij-zij discussie tussen steden en buitengebieden en een goede balans 
vinden in vraag en aanbod. 

c. Wat hebt u gedaan of wat gaat u doen om de samenwerking binnen deze regio vlot te 
trekken? 
Antwoord: 
In het proces rond de omgevingsvisie komen deze vraagstukken samen. Met het vaststellen van het 
Koersdocument zijn wij aangekomen bij de volgende fase in het proces, waarin de uitgangspunten uit 
het Koersdocument worden uitgewerkt tot een provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 
Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze directe partners: gemeenten en waterschappen. 
Uiteraard betrekken wij ook andere partijen in het proces. De inhoudelijk uitwerking van de doelen, 
uitgangspunten en instrumenten gaan wij niet alleen onderwerpgericht, maar voor een belangrijk deel 
ook gebiedsgericht maken. Vraagstukken, kansen en risico's kunnen immers per gebied verschillen. 
Wij organiseren hiervoor in de maanden april en mei zogeheten gebiedsdialogen. Daarbij stellen wij 
voor aan te sluiten bij de indeling van bestaande bestuurlijke samenwerkingsregio's, namelijk: U10, 
Utrecht West, FoodValley en Amersfoort. De gespreksagenda's voor deze dialogen willen we in 
regioverband opstellen. 

d. Hoe waarborgt u de eerlijke verdeling van de lusten en lasten in de regio U1016? 
Antwoord: 
Mede op basis van de (tussen)resultaten van de RES en de REP zal eind dit jaar een concept 
ontwerp voor de provinciale Omgevingsvisie worden opgesteld. Daarbij zullen wij een evenwichtige 
verdeling in het oog houden. 
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MEMORANDUM PROVINCIE•• UTRECHT 

2019MME40 

DATUM 

AAN 

VAN 

ONDERWERP 

28-1-2019 

Commissie MME 

GS - gedeputeerde van den Berg 

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

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het rapport 'Inventarisatie van het energieverbruik en potentie in de regio 
U10/16'. 

In het concept Klimaatakkoord is afgesproken dat er, onderverdeeld in bepaalde regio's, Energie Strategieën 
worden gemaakt: de zogenaamde RESsen (Regionale Energie Strategieën). Het doel van de RESsen is in eerste 
instantie om, in regionaal verband, de opgave voor de energietransitie in kaart te brengen en in regionaal verband 
afspraken te maken over duurzame energieopwekking (elektriciteit en warmte). Daarvoor is een inventarisatie 
nodig waarbij het huidige en toekomstige gebruik, de potentie voor duurzame opwekking en besparing van 
fossiele energie in kaart gebracht wordt. 
In de provincie Utrecht liggen 3 RES regio's: de regio U16, de regio Amersfoort en de regio Foodvalley. 
In opdracht van de bestuurders van de regio U16 is onlangs een dergelijke inventarisatie uitgevoerd. De 
rapportage hiervan ligt nu ter kennisname aan u voor. 

Deze inventarisatie is uitgevoerd door Generation Energy en Quintel in de regio U10/16 1. Het geeft een beeld wat 
het huidige- en toekomstige energieverbruik binnen deze regio is en daarnaast wat de maximale potentie is 
binnen de wettelijke (veiligheids-) kaders en buiten alle provinciale en gemeentelijke ruimtelijke regels. Dit is als 
uitgangspunt gekozen om inzichtelijk te maken wat er maximaal mogelijk is. Er zijn expliciet geen keuzes 
gemaakt voor de soort duurzame energieopwekking. Gebruikte aannames laten geen keuzes zien, maar pogen te 
laten zien waar de meeste potentie in de regio ligt op basis waarvan nadere verkenning kunnen worden gedaan. 

Deze inventarisatie is de eerste stap in het bepalen van de regionale opgave voor de energietransitie, maar ook 
voor het proces van de samenwerking en het eigenaarschap van alle betrokken partijen binnen deze regio. 
De inventarisatie geeft input voor toekomstige ruimtelijke afwegingsprocessen waarbij vanuit meerdere thema's 
een beroep gedaan wordt op onze beperkte ruimte, zoals voor woningbouw, kantorenlocaties en vanuit mobiliteit. 
Voor deze opgaven zijn ook onderzoeken uitgevoerd door de U10. 

De RES is een verplicht onderdeel uit het te ondertekenen Klimaatakkoord en zal in 2019 verder worden 
uitgewerkt. De eerste volgende stap is het vaststellen van een startnotitie door alle betrokken medeoverheden 
(provincie, gemeenten, 4 waterschappen). 

Dit rapport vraagt mogelijk om nadere toelichting op de uitgangspunten en analyse. 
Op 30 januari 2019 wordt er door de regio U 10/16 een informatiebijeenkomst over deze inventarisatie (en de 
andere rapporten) voor raadsleden georganiseerd waarvoor u ook bent uitgenodigd. 
Over de agenda en locatie wordt u nog nader geïnformeerd. 
Statenleden worden daarnaast op een later moment ingelicht over de voortgang van de RESsen. 

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