
Coilegeadvies Eigen initiatief 
Postregistratienummer : 220337BesI u ite n reg istratie:

¥ II04 Datum inboeken

Openbaar InternetJa JaGemeente
Woudenberg naar RAAD ORJa Ja

Communicatie Europese regelgevingNee Ja
via COMMISSIE Ja
Anders:

Onderwerp : Regionale energiestrategie

Advies Kennisnemen van de start van een op te stellen Regionale Energie 
Strategie (RES) voor zeven Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort 
VKA aanbieden aan de raad

Afdelings-
hoofdAmbtenaarDatum Afdeling Pho Griffier

22-1-2019 J. van Beeck B&O

Additioneel Advies Paraaf:
./

6^Beleid & Ontwikkeling-K. Kuperus

Conform
advies

Bespreken OpmerkingenDatum

re/,Burgemeester TC
Wethouder i

£v/|Wethouder
mWethouder

Secretaris Z

Datum vergadering B&W: Agendapunt:
Besluit:

2 9 lAH. 2GI9
Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

C:\Users\joseb\AppData\Local\Temp\DMS39243700.docxGeprintop: 22-01-2019 16:13:46uur



Inleiding
In het Klimaatakkoord krijgt de Regionale Energiestrategie (RES) een stevige positie. De RES 
richt zich voornamelijk op de opgave hernieuwbare elektriciteit op land en de opgave 
hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur, opslag (en gebouwde omgeving). 
In het Klimaatakkoord Is het doel van een RES als voIgt opgeschreven "Met de RES krijgen 
regie's de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer 
hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te 
beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk 
hoe de regie's invulling geven aan de landelijke opgave

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het doorzenden van dit advies aan de raad?

Beoogd resultaat (wat)
De zeven Utrechtse gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 
Woudenberg stellen gezamenlijk een regionale energiestrategie (RES) van regie Amersfoort 
op. In de RES worden keuzes gemaakt ten aanzien van de ruimtelijke inpassing en uitvoering 
van grootschalige duurzame energieopwekking (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare 
warmte) en bijbehorende infrastructuur die nodig is om in onze regionale energiebehoefte te 
voorzien. Eind 2019 meet duidelijk zijn hoe de regie invulling geeft aan de landelijke opgave.

Voor het geval de afzonderlijke biedingen van alle regie's van Nederland bij elkaar niet optellen 
tot de nationaal afgesproken ambities, wordt een door het Rijk een op de regionale data 
gebaseerde taakstelling aan de regie opgelegd, zodat eind 2019 de regionale Invulling van de 
nationale opgave verdeeld is.
Bij het opstellen van de RES voor regie Amersfoort en de uitwerking hiervan in concrete 
maatregelen wordt uitgegaan van een regionale opgave, regionale uitwerking en dus regionale 
solidariteit.

Kader
Om een regionaal gedragen RES te kunnen maken Is er eerst een startnotitie nodig. In de 
startnotitie wordt aangegeven op welke wijze, in welk tijdpad, met welke middelen en 
menskracht, de besluitvorming over de RES tot stand komt. In de startnotitie wordt ook 
aangegeven welke elementen in de RES een plek zullen krijgen en binnen welke kaders en 
randvoorwaarden de RES wordt opgesteld. De startnotitie met bestuurlijke kaders en 
randvoorwaarden wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Argumenten
Uitgangspunten
De RES richt zich voornamelijk op de opgave hernieuwbare elektriciteit op land en de opgave 
hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur, opslag en gebouwde omgeving. 
Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden in samenwerking met onder andere 
de VNG en het Rijk landsdekkende uniforme uitgangspunten (datasets, uniforme 
rekenmethodieken en regionale energieanalyses) uitgewerkt parallel aan de daarvoor 
benodigde afspraken in het Klimaatakkoord, zodat de RES'en onderling vergelijkbaar en 
optelbaar zijn.

Met wie maken we de RES
De zeven Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort vormen samen een regio voor de RES. 
Nijkerk en Barneveld werken voor het opstellen van een RES samen met de regio Food Valley. 
Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht nemen deel aan de RES van regio 
Amersfoort.

Samenhang tussen RES en lokaal proces
De energietransitie legt beslag op de ruimte. De RES is een instrument om te komen tot 
regionaal gedragen keuzes voor dit ruimtebeslag. Niet iedere gemeente beschikt over beleid 
waar de grootschalige opwek van duurzame energie kan gaan plaats vinden. De startnotitie
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wordt naar verwachting in maart bestuurlijk vastgesteld. In Woudenberg wordt gewerkt aan 
een notitie waarin de samenhang tussen deze thema's wordt belicht.

Duurzaamheid
De totstandkoming van bet bod, de daaraan ten grondslag liggende aanwijzing van 
zoekgebieden voor verschillende vormen van energieopwekking en de verdere concretisering 
in projecten zijn stappen om te komen tot een energie neutrale regio Amersfoort

Draagviak
In bet kader van de opmaat naar de Strategiscbe Agenda voor regio Amersfoort voor de 
komende vier jaar worden door de regio Dialoogtafels georganiseerd. De tbema's van de 
dialoogtafels zijn gekozen door de 9 gemeenteraden van de regio Amersfoort. Een van deze 
Dialoogtafels is de Dialoogtafel Energietransitie, waarbij met stakeholders een opiossing voor 
de toekomstige energiebeboefte van de regio wordt gezocbt. De uitkomst van de Dialoogtafel 
Energietransitie wordt als resultaat betrokken bij de op te stellen RES.

Beoogd resultaat (hoe)
Bij bet opstellen van de RES voor regio Amersfoort en de uitwerking biervan in concrete 
maatregelen wordt uitgegaan van een regionale opgave, regionale uitwerking en dus regionale 
solidariteit. Zie ook kopje aanpak/uitvoering.

Financiele consequenties
De kosten en inzet voor bet traject om te komen tot een RES worden in beeld gebracbt. 
Afgezien van zeven Utrecbtse gemeenten van regio Amersfoort dragen ook waterscbap Vallei 
en Veluwe en provincie Utrecbt bier aan bij. De financiele consequenties komen terug in de 
startnotitie met kaders en randvoorwaarden.

Aanpak/uitvoering
Gemeenten moeten samen met de provincie, waterscbappen en maatscbappelijke partners een 
regio bepalen, waarvoor ze een RES opstellen. Voor de wijze van aanpak voor de strategie 
moeten de regio's, provincie en waterscbappen een startnotitie opstellen.
Door bet Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden in samenwerking met onder andere 
de VNG en bet Rijk landsdekkende uniforme uitgangspunten (datasets, uniforme 
rekenmetbodieken en regionale energieanalyses) uitgewerkt parallel aan de daarvoor 
benodigde afspraken in bet Klimaatakkoord, zodat de RES onderling vergelijkbaar en optelbaar 
zijn.

Dit alles moet leiden tot bet in kaart brengen wat we nu en in 2030 aan (niet duurzaam) 
opgewekte elektriciteit en warmte in de regio verbruiken. Bepaald moet worden met welke 
grootscbalige en berbruikbare energiestrategieen (zon, wind, bodemwarmte) we als regio een 
bod doen voor een C02-reductie van tenminste 49%.

De formele start van de ontwikkeling van regionaal gedragen RES vindt plaats na 
ondertekening van bet Klimaatakkoord. Wanneer de ondertekening plaatsvindt, is nog niet 
bekend. De verwacbting is dat dit medio mei 2019. De start van bet proces gebeurt met een 
bestuurlijk vast te stellen 'startnotitie' per regio. De startnotitie beschrijft de landsdekkende 
uniforme uitgangspunten en besluitvorming over de regionale opdracbt. De in de startnotitie 
op te nemen bestuurlijke kaders worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Zes maanden na bet ondertekenen van bet Klimaatakkoord moet in alle regio's bet concept- 
RES ("bod") gereed zijn.
Voor bet geval deze biedingen bij elkaar niet optellen tot de nationaal afgesproken ambities, 
wordt een door bet Rijk een op de regionale data gebaseerde taakstelling aan de regio 
opgelegd, zodat eind 2019 de regionale invulling van de nationale opgave verdeeld is. Vanaf 
begin 2020 worden dan de uitkomsten van de RES in bet omgevingsbeleid van gemeenten en 
provincie opgenomen.
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De zeven Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort vormen samen een regio voor de RES. 
Vooruitlopend op de start van het proces om tot een RES te komen worden onder andere de 
projectorganisatie ingericht, op gemeenteniveau inventarisaties gemaakt van huidig en 
verwacht toekomstig energiegebruik. De gemeenteraden wordt in aanloop naar een startnotitie 
een voorstel voorgelegd voor kaders en randvoorwaarden voor de RES. Dit voorstel wordt 
geagendeerd voor de raadscyclus van februari/maart 2019.

Conclusie
Instemmen met VKA aanbieden aan de raad.
Op korte termijn wordt de gemeenteraad in aanloop naar de startnotitie een voorstel 
voorgelegd voor kaders en randvoorwaarden voor de RES.

Communicatie
Communicatieboodschap:
Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) 
minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit staat in het Klimaatakkoord.
Met een Regionale Energie Strategie (RES) wordt per regio in samenwerking met stakeholders 
in beeld gebracht hoe de ambities uit het Klimaatakkoord gerealiseerd worden.
De zeven Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort, Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, vormen samen een regio voor de RES. Waterschap 
Vallei en Veluwe en provincie Utrecht, woningcorporaties en netwerkbeheerder nemen deel aan 
de RES van regio Amersfoort. Eind 2019 moet de RES worden afgerond.

Communicatie wordt met name regionaal aangestuurd.

Bijlage(n)
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