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Inleiding
Zoals bekend werken wij regionaal samen in het opstellen van de Regionale 
Energiestrategie (RES) in de regio Amersfoort. Dit is een strategie op regionaal niveau 
voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, het potentieel aan 
duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en 
warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. De RES is een van de 
grotere thema's die de komende periode op de regionale en lokale agenda staat. In dit 
proces werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, 
Woudenberg en provincie Utrecht, waterschap Vallei & Veluwe en STEDIN samen. Het 
proces start formeel na ondertekening van het Klimaatakkoord, welke is gepland medio 
november.

Centrale vraag
Gaat u akkoord met de voorliggende startnotitie?

Beoogd resultaat (wat)
Met ingekomen stuk op de raadsvergadering van 21 februari 2019 is de raad 
gei'nformeerd over de start van de op te stellen RES. Op 21 maart 2019 heeft de raad 
een besluit genomen over de kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de RES.

De startnotitie heeft tot doel om helderheid en commitment te scheppen t.a.v. ambitie, 
opgave, resultaat, uitgangspunten, stakeholderproces, governance, planning en 
middelen voor de RES van de Regio Amersfoort, om te komen tot een bod aan het Rijk 
volgens opdracht van het Klimaatakkoord.

Kader
Klimaatakkoord, 28 juni 2019.

Argumenten
la De startnotitie geeft een helder beeld van de scope van de opgave en het proces om 
te komen tot een bod
In de startnotitie zijn de rollen, inhoud, het proces en de organisatie van de RES Regio 
Amersfoort verwoord. Met de vaststelling van deze notitie geven deelnemende partners 
aan verantwoordelijkheid te willen nemen voor het proces dat moet leiden tot de 
bepaling van regionale ambities en deze te vertalen in de regionale bijdrage in de 
landelijke opgave. De landelijke opgave is de opwek van 35 TWh aan hernieuwbare 
energie ten behoeve van 49% C02-reductie in 2030.
Voor het slagen van dit proces de komende jaren is duidelijkheid nodig over inhoud, 
proces, rolneming en trekkerschap, ieder vanuit zijn eigen rol.

1 b Het voorgesteide proces is voldoende participatief voor het abstractieniveau 
In het proces is voorzien in een aantal werkvormen om tot een inhoudelijk bod te 
komen. Er is een regionale Stakeholdersgroep, er zijn regionale en lokale werkateliers, 
thematische ateliers en sluit aan op de Dialoog Energietransitie. Samen met experts, 
partners en stakeholders werken we aan een inhoudelijk goed bod.
In het RES proces is niet voorzien in lokale participatie met inwoners. Het advies vanuit 
het Rijk is om geen lokale participatie toe te passen in het RES proces omdat het een te 
abstract verhaal is. We onderzoeken nog of het wenselijk en mogelijk is om tijdens het 
RES proces toch een vorm van lokale participatie toe te passen. Voor het concretiseren 
van de opgave en de zoekgebieden na totstandkoming van het RES bod voorzien we in 
een eigen Woudenbergs proces om samen met partners, stakeholders en inwoners 
concrete invulling te geven aan de opgave in onze gemeente.

Duurzaamheid en Inciusie
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.
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Maatschappelijke participatie
Zie bij argumenten.

Beoogd resultaat (hoe)
Zie aanpak/ uitvoering.

Financiele consequenties
De kosten die gennaakt worden in dit proces worden gedekt uit een bijdrage vanuit het 
Nationaal Progrannma RES. Woudenberg is zelf verantwoordelijk voor de kosten van 
eventuele gemeentelijke communicatie, participatie en de capaciteit voor het leveren 
van ambtelijke input in het proces.

Aanpak/uitvoering
De aanpak is uitgebreid toegelicht in de startnotitie en bijbehorende planning.
De raad wordt op meerdere momenten in het proces formeel betrokken:

Om het RES-proces vanaf de start sterk te verankeren wordt de startnotitie 
hierbij ter informatie aangeboden om vast te leggen hoe het proces doorlopen 
wordt.
Een eerste regionale raadsbijeenkomst over het RES proces is gepland op 3 
oktober.
Het concept bod wordt in het voorjaar van 2020 geagendeerd voor vaststelling. 
Uiterlijk 1 juni 2020 moet het bod aan het rijk worden gedaan. Omdat hier 
sprake is van een "tussenproduct" wordt een besluit voorgelegd om het concept 
bod vast te stellen, en op basis van dit bod het vervoigproces en de 
onderhandelingen met rijk, provincie en andere partijen in te gaan. Er voIgt 
namelijk nog een proces van herverdeling van de restopgave en verdere 
concretisering in de definitieve RES 1.0.
Tot slot wordt de definitieve RES 1.0 ter vaststelling voorgelegd aan uw raad net 
als aan de Raden van de zes college gemeenten, Gedeputeerde en Provinciale 
Staten en het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap, uiterlijk 1 
maart 2021.

1.

2.

3.

4.

Conclusie
Akkoord gaan met de voorliggende startnotitie.

Communicatie
Het RES proces is een proces dat we samen doorlopen; de gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en provincie Utrecht, 
waterschap Vallei & Veluwe en STEDIN. In het proces is voorzien in 
stakeholdersbijeenkomsten op regionaal niveau, werkateliers op zowel regionaal als 
lokaal niveau en thematische ateliers. In deze overleggen en ateliers werken experts, 
partners en stakeholders samen aan de opgave.

Bijlage(n)
Startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort


