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Vraag Antwoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat medio 2021 het merendeel van de 
RES is verwerkt in het Omgevingsbeleid. Is dat nu het proces enigszins is 
vertraagd nog een haalbare planning?

Nu RES en Omgevingswet beiden vertraagd zijn zal dit praktisch niet meer haalbaar 
zijn. Hoeft voor onderdelen geen probleem te zijn, immers niet alle onderdelen van het 
bod hebben een juridische verankering in het omgevingsbeleid nodig.

Het concept bod heeft randvoorwaarden opgenomen, voornamelijk gericht 
aan de rijksoverheid. Het concept bod stelt ook dat realisatie alleen kan als 
er meer duidelijkheid komt op die randvoorwaarden.
Kunt u een beeld geven hoe groot de gevolgen zijn, als enige of veel 
randvoorwaarden niet kunnen worden ingevuld?

Als u naar de randvoorwaarden kijkt ziet u dat deze een aanzienlijk deel van het bod 
betreffen. De regio Amersfoort is ook een complexe regio waar veel landelijk beleid van 
toepassing is. Van deze regio een invulling vragen van een deel van de klimaat 
doelstellingen, vraagt om aanpassingen zoals verwoord in de randvoorwaarden.

Het concept bod maakt een groot voorbehoud bij de kansrijke zones. Deze 
zijn allen gelegen in gebieden waar vanuit de provincie en de Wet 
natuurbescherming, voorwaarden gelden.
Er moet nog (minimaal jaarrond ecologisch) onderzoek worden gedaan.

a. Hoe groot is de kans, naar beste inschatting dat deze kansrijke zones 
uiteindelijk toch niet haalbaar blijken te zijn?

b. Als deze zones niet haalbaar blijken te zijn, wat betekent dat dan 
voor het (concept) bod?

De kansrijke gebieden met onder andere natuurwaarden worden geacht binnen 5 jaar 
te kunnen realiseren. De wettelijke verplichting van ecologisch onderzoek hoeft 
daarvoor geen beperking te zijn, 5 jaar is daarvoor genoeg. Pas uit nader onderzoek zal 
blijken of locaties wel/ niet geschikt zijn. Zoals bij andere locaties de maatschappelijke 
participatie ook nog kan bepalen of locaties haalbaar zijn.
Richting RES 1.0 wordt bezien om de haalbaarheid concreter te krijgen. Blijkt 
uiteindelijk na bod RES 1.0 nu voorziene locaties niet haalbaar, dan zullen wij in de 
regio moeten bezien, hoe (dus op welke ander locatie) wel de benodigde energie 
opgewekt kan worden. 

Na de aanlevering van alle concept RES wordt duidelijk of er een 
herverdelingsvraagstuk is. Wanneer dat het geval is, hoe verloopt de 
besluitvorming daar over? Is er dan nog enig moment waar de 
gemeenteraad aan zet is?

Na indienen van alle concept RESsen wordt landelijk bezien of alle regio’s (gezamenlijk) 
de benodigde opwerk denken te kunnen aanleveren. Op basis daarvan ontvangen wij 
een reactie van NP-RES welke meegenomen kan worden in de besluitvorming richting 
RES 1.0 

In het verleden heeft de CU aangegeven zonnevelden aan te leggen aan de 
hand van de zgn. Zonneladder, eerst daken, dan braakliggende gronden en 
dan pas landbouwgrond. 
Vaak is echter zon op land financieel aantrekkelijker dan zon op dak. Zijn er 
mogelijkheden om de subsidies voor duurzame opwek te verruimen? Is dit 
signaal al meegenomen naar hogere bestuurslagen (provincie en rijk)?

Het signaal van de wenselijkheid om doormiddel van financiële of juridische prikkels de 
aanleg van zon op dak aantrekkelijker te maken dan zon op land is zeker doorgegeven. 
Ook de wenselijkheid van langdurige en dus onveranderde subsidies etc. 
In deze zijn wij ook een grote verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid en een 
voorwaarde die wij lokaal nodig hebben om draagvlak en realisatie te bevorderen. 

Zijn er naast bovengenoemde belemmeringen nog meer hobbels te nemen 
om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om hun daken vol te 
leggen met zonnepanelen? 
Kunnen wij als gemeente daar iets in betekenen?

Zie de randvoorwaarden zoals benoemd in de concept RES, daarin zijn een groot aantal 
belemmeringen die wij horen vanuit bedrijven en inwoners meegenomen. Daarin is de 
regio en de gemeente echter niet uniek. Op dit moment zien wij geen lokale 
beperkingen voor ondernemers en proberen wij via voorlichting zoveel mogelijk bij te 
dragen aan de bewustwording. Naast wet- en regelgeving en het financieringsvraag 
stuk is de bewustwording van ondernemers en inwoners, dat er wat moet gebeuren op 
het gebied van opwek en besparing nog steeds belangrijk.


