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Vraag Antwoord

In de RES is geen financieel component opgenomen, wanneer is de verwachting 
dat dit component van de RES uitgewerkt kan gaan worden?

De financiële component is lastig op te stellen. Immers de kosten en opbrengsten van 
de uitvoering van de RES komen op verschillende plekken. Rijk, particulieren, 
bedrijven. Energiebedrijven en lokale overheden. Mede afhankelijk van de keuzen die 
op termijn gemaakt worden.  

De Gemeente heeft een reserve duurzaamheid twv 227.000 euro, in hoeverre zijn 
deze gelden bestemd voor de RES?

De extra uitkering waarmee deze reserve gevormd is heeft betrekking op alle 
inspanningen die lokale overheden moeten doen in het kader van de verduurzaming, 
daaronder valt ook de RES.

Is de verwachting dat deze reserve duurzaamheid toereikend moet zijn voor de 
RES?

De mate waarin besloten wordt lokale extra inspanningen te doen of juist aan te 
sluiten bij regionale en landelijke processen, zal medebepalend zijn. Maar gelijktijdig 
kan niemand op dit moment voorspellen welke kosten het hele proces van de energie 
transitie met zich mee zal brengen voor de lokale overheid.

Vanaf pagina 66 gaat u in op de RSW, weliswaar een eerste verkenning, maar 
formeel een separaat dossier wat in de raad moet worden gebracht. Wanneer 
verwacht u de definitieve versie van de RSW in de raad te behandelen

De RSW als onderdeel van de Concept RES is een inventarisatie van warmtevraag en 
aanbod, om inzichtelijk te maken wat de invloed van de warmtevraag is op de 
hoeveelheid duurzame elasticiteit die de regio moet opwekken. Deze kan verder 
uitgewerkt worden als de lokale warmte transitieplannen van de verschillende 
gemeenten gereed zijn. Een datum voor de behandeling van een definitief RSW is dan 
ook nog niet te geven. 

De RES heeft als scope zon en wind, expliciet is tijdens alle regionale sessie 
aangegeven dat de RSW een separaat traject was. Waarom voegt u deze 
informatie toe.

Zoals hierboven vermeld is van belang om inzicht te hebben in de warmtevraag en de 
opties voor alternatieve warmte opwek in de regio, om inzicht te krijgen in de omvang 
van de energie opwek. Omdat RSW voor deze fase van de RES kan volstaan met een 
inventarisatie, meer dan het verkennen van keuzes en opties, is het benoemd als een 
separaat traject. De RSW moet, ten behoeve van het indienen van het bod, wel 
onderdeel uitmaken van de concept RES (in deze dus via de bijlage).

Met het toevoegen van de RSW geeft u de raad de ruimte om hier over te 
debatteren, dit terwijl de focus/besluitvorming dient te gaan over de RES. Geeft u 
met het toevoegen van deze verkenning geen verkeerde lading aan de discussie?

Deze verkenning is een inventarisatie op basis van feiten en deskundigen en maakt 
inzichtelijk welke opties voor het gebied te verwachten zijn. Wij verwachten dat dit 
ook voldoende duidelijk is in het document en de focus op de opwek 
(on)mogelijkheden voor zon en wind.

De RES heeft nu een inventarisatie gedaan, high overgekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Bij het accorderen van dit bod moet de praktijk uitwijzen of 
projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Is dat correct? (Voorbeeld, er 
kan geen windturbine naast de A12 komen omdat omwonenden in het gelijk 
worden gesteld dat het niet mag om wat voor reden dan ook)

Klopt er is nu landschappelijk en op basis van de netcapasiteit en op basis van 
aannames dat het Rijk bepaalde acties doet (wetten aanpast) geleken naar kansrijke 
mogelijkheden. Deze moeten de komende maanden concreet worden. Bijvoorbeeld de 
A12 zone, als in Food Valley en/of U16 geen draagvlak is voor een zone van 
windmolens, dan is er landschappelijke en financieel (aanleg van kabel infrastructuur) 
weinig mogelijk om tot een haalbaar en uitvoerbaar plan te komen. Ook kan bij 
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locaties blijken dat er geen sprake is van maatschappelijk draagvlak en zouden 
andere gebieden meer kansrijk kunnen worden.

Elke Gemeenteraad binnen de regio dient dit concept bod te accorderen. Wat is de 
procedure als Gemeenteraden het niet gaan goedkeuren. Moet alle raden unaniem 
zijn.

De raden hoeven per individuele raad, niet unaniem te zijn, lokaal is een 
meerderheidsbesluit voldoende. Om te voorkomen dat een gemeente of de hele regio 
in het landelijke RES-proces een witte vlek wordt is het wel wenselijk dat alle raden in 
dit stadium een gelijkluidend raadsbesluit nemen. Wensen, ideeën en andere 
richtinggevende lokale wensen richting het bod RES 1.0 kunnen in dit stadium dan ook 
het beste via moties worden ingebracht. Zodat binnen het RES-proces in de regio en 
in de gemeenten bezien kan worden, hoe het lokale verschil in inzicht een plek kan 
krijgen in de besluitvorming die in 2021 moet plaats vinden. 

Bij verdeeldheid over de RES binnen de regio, komt er dan geen bod? Het BO-RES zal naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissies van de 
verschillende gemeenten bezien welke acties en afwegingen mogelijk en nodig zijn. 
Elke raad heeft een zelfstandige beslisbevoegdheid, het eindresultaat daarvan zal 
inzichtelijke maken op er geen bod door de regio Amersfoort mogelijk is, dan wel dat 
besloten wordt een bod in te dienen namens een deel van de gemeenten. 
Gezien het proces tot nu toe, gaan wij er vooralsnog van uit dat een regio bod zal 
worden ingediend. Vooral omdat we nu nog in de fase van een concept bod zitten en 
pas in 2021 een formeel bod RES 1.0 moet worden ingediend. 

Binnen de regio staan 14 windturbines gepland voor de Leusderheide? Dit is voor 
de deur van Woudenberg. Wat is de mening van het college dat er 14 turbines voor 
haar voordeur komen.

Het zoekgebied voor windmolens op de Heuvelrug is tot stand gekomen op basis van 
het regio proces. Windmolens daar accentueren de landschappelijke hoogte van de 
Heuvelrug, zullen deels door de bomen aan het zicht onttrokken worden en deze 
locaties heeft gezien eigendom en netcapasiteit kansen voor (relatief) snelle 
realisatie. Daarnaast zorgt een windmolen er voor dat aanzienlijke ha zonnevelden 
niet aangelegd hoeven te worden. Daarnaast kunnen windmolens op termijn, als er 
alternatieve en landschappelijk minder ingrijpende vormen van duurzame energie 
ontstaan zijn, verwijderd worden en blijft het oorspronkelijke landschap in stand. 

Grootste probleem om de ambitie te halen is voldoende mensen om die het werk 
kan verrichten. Zit er een Human Capital arrangement in het bod? Oftewel: creëert 
de res extra werkgelegenheid. En hoe profiteert de regio/ Woudenberg hiervan? 
We hebben veel ondernemers en zzp die werken in deze branche of aanpalende 
branches als installatie en de bouw. Wordt hier rekening mee gehouden of op 
geparticipeerd? En zo ja hoe?

Niet alleen de RES maar de totale verduurzaming zal bestaande banen doen 
verdwijnen en nieuwe banen doen ontstaan. Zeker in de fase van transitie van gas 
naar duurzame energie zal voor bepaalde bedrijfstakken veel werk zijn. Er zijn diverse 
Woudenbergse bedrijven, in de uitvoering en in de voorbereiding, die hier een rol in 
kunnen spelen. Het zal echter niet alleen om onze gemeente en regio gaan, maar om 
werkgelegenheid in het hele land. Zowel in de regio als in de provincie staat het 
verbinden van bedrijven met scholen en de kennis overdacht ten aanzien van 
verduurzaming hoog op de agenda.

Vraag die ik heb: er wordt gesproken over een vervolgproces in samenwerking met 
inwoners en bedrijfsleven. Hoe wordt hun input gewaarborgd in het proces? En 
wordt deze groep ook bestuurlijk vertegenwoordigd in de komende periode? 
Bijvoorbeeld er zijn regio’s waarbij het bedrijfsleven ook in de stuurgroep zitting 
neemt en mee stuurt op voortgang proces.

Het plan van aanpak richting RES 1.0 heeft als uitgangspunt gebiedsgericht per 
thema. Voor de overkoepelende thema’s zal daarvoor in aanvulling op de huidige 
brede bestuurlijke groep (waar naast regiogemeenten en provincie ook waterschap en 
Stedin zitting hebben) gezocht naar een overleg vorm met plek voor overkoepelden 
partijen namens bedrijfsleven, natuurorganisaties etc. De reflecties van die 
belangenbehartigers op het totale proces is immers van groot belang. De lokale 
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participatie zal meer gericht zijn op de inwoners en bedrijven in een bepaald 
zoekgebied. 

Vraag: er komt een beleidswijzing van het Rijk in de volgende periode. Wordt 
ambtelijk al voorbereid. Aldus bzk. Hoe blijven we hier flexibel op? En kunnen we 
aanhaken?

Nu wordt toegewerkt naar RES 1.0, conform de huidige uitgangspunten. De opzet van 
het totale RES-document met kansrijke zone tot 2030 en doorkijk naar 2050 maakt 
dat sprake is van een flexibel document, dat ook bij bijstelling van beleid door het rijk 
een basis kan blijven bieden voor besluitvorming.

Vraag: er ontbreekt een communicatie strategie naar inwoners en ondernemers. 
Hoe gaat de gemeente daar invulling aangeven? En hoe wordt dit gevolgd? 

De regio bijeenkomst (30 september 2020) zal het start sein geven voor het 
vervolgtraject naar RES 1.0, daar komt het plan van aanpak voor het vervolg proces 
aan de orde, met een belangrijke rol voor communicatie maar vooral participatie naar 
inwoners en bedrijven. 


