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BIJLAGE 1

De kaders en randvoorwaarden worden als volgt vastgesteld:
Doel 

1. De totstandkoming van het bod om te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030, 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 energieneutrale regio Amersfoort.

2. De regio neemt zijn verantwoordelijkheid en doet het Rijk een bod waarin tenminste wordt 
voldaan aan de gevraagde CO2-reductie van 49 % in 2030. 

3. Gestreefd wordt naar een overaanbod voor de CO2-reductie/ energieopwekking om 
locaties flexibel te kunnen inzetten bij toekomstige belemmeringen en vanwege lokaal te 
maken ruimtelijke afwegingen.

Afbakening
4. De regio voor de RES is de regio Amersfoort (zonder de gemeenten Barneveld en Nijkerk). 

Waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Utrecht nemen deel aan de opstelling van de 
RES.

5. De RES houdt in een regionale strategie voor vraag, besparing en aanbod van 
hernieuwbare warmte en elektriciteit voor de (in 2030 gerealiseerde) gebouwde 
omgeving. 

6. De RES brengt in beeld de nodige infrastructuur, opslag en het duurzaam opwekvermogen 
van bekende bronnen en realistische technieken (zon, wind, hernieuwbaar gas, 
geothermie).

7. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050; de RES wordt iedere twee 
jaar herzien, zodat innovaties, nieuwe ontwikkelingen en een gewijzigde warmtevraag 
kunnen worden meegenomen.

8. Als uit de inventarisatie van potentiële locaties voor de opwek van energie blijkt dat er 
binnen een gemeente of gemeenten onvoldoende mogelijkheden hiervoor zijn, wordt bij 
het opstellen en de uitwerking van de RES in concrete maatregelen (aanwijzen van 
locaties voor windmolens, zonnevelden en bodemwarmte) uitgegaan van een regionale 
opgave en regionale uitwerking.

9. Voor de noodzakelijke oplossingen om de RES inhoud te kunnen geven, wordt in beeld 
gebracht waar vigerend gemeentelijk ruimtelijk beleid de gevraagde CO2-reductie (van 
minimaal 49%) onhaalbaar maakt.

10. De RES wordt geïncorporeerd in het omgevingsbeleid van de gemeenten en uiteindelijk in 
een Omgevingsplan. 

Participatie
11. Inbreng van stakeholders voor de RES geschiedt via de Dialoogtafel energietransitie die 

wordt gevoerd voor het opstellen van de strategische agenda voor de regio Amersfoort. 
12. Na afronding van de Dialoogtafel wordt op regionaal niveau een participatieproces met 

bewoners en andere stakeholders gestart om ruimtelijke afwegingen te maken over de 
vanuit de RES aangedragen mogelijkheden. 

13. Besluitvorming over specifieke invulling van locaties zal vervolgens op lokaal niveau 
plaatsvinden. 

Rol van de gemeenteraad
14. De gemeenteraad wordt op verschillende momenten bij de totstandkoming van de RES 

betrokken en besluit over de RES.
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