
 

Beste collega raadsleden, 

Graag wil ik aanvullende informatie met jullie delen die betrekking heeft op de motie vreemd aan de 

orde van de dag die aanstaande donderdag op de agenda van de raadsvergadering staat. Deze motie 

heeft betrekking op de Regionale Energie Strategie (RES) waarnaar in het ontwerp van het klimaat 

akkoord wordt verwezen. 

Samenwerking in U10/U16 verband logisch? 

In het korte debat dat we hier over afgelopen donderdag hadden werd door enkelen gesteld dat het 

logisch zou zijn om bij U10/U16 aan te sluiten omdat wij al in dat verband samen werken. Ik ben het 

daar niet mee eens. We werken in verschillende samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke 

Regelingen (GR) samen met andere gemeenten. Die samenwerkingen lopen zeker niet allemaal via 

U10/U16 lijnen. Het lijkt mij juist verstandig om bij iedere nieuwe samenwerkingsvorm weer goed te 

bedenken welke voor- en nadelen die nieuwe samenwerking voor inwoners van Woerden heeft. 

Regionale Energie Strategie regio’s ingedeeld volgens provinciale- en waterschapsgrenzen? 

Ook werd gesteld dat de RES-regio’s logisch zijn ingedeeld volgens provinciale- en 

waterschapsgrenzen. Er is op dit moment een voorlopige RES-indeling in 30 regio’s (bijlage 1). Wij 

kennen in Nederland 12 provincies en 21 waterschappen. Er is dus geen 1 op 1 vertaling van noch 

provinciegrenzen, noch waterschapsgrenzen naar RES-regio’s. 

Geen Gemeenschappelijke Regeling Regionale Energie Strategie? 

Wanneer we kijken naar de RUD’s en GHOR ontstaan zijn dan is dat volgens een vergelijkbaar proces 

gegaan als nu bij de RES. Het is dus de verwachting dat er uiteindelijk ook een Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) zal komen op het gebied van energie. Wethouder de Weger heeft ontkend dat er met 

betrekking tot een energiestrategie een GR zal komen. In het ontwerp van het energie akkoord (zie 

bijlage 2) valt op pagina 215 te lezen:  

“Het RES-proces wordt vanaf de formele start in de RES-regio met een bestuurlijke startnotitie of een 

gelijksoortig document vastgelegd. Hierin wordt in ieder geval de regionale bijdrage aan de nationale 

doelstelling, de planning en de wijze van democratische en ruimtelijke borging van de RES vastgelegd. 

Indien regio’s ervoor kiezen om geen startnotitie op te stellen dienen zij aan te geven hoe zij het RES-

proces anderszins gaan borgen. Daarnaast wordt het regio’s aangeraden om met de partijen 

waarmee zij samenwerken aan de RES in de stuurgroep, een zogenaamde 

samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin de samenwerkingsafspraken voor de komende 

jaren worden vastgelegd.” 

Regionale Energie Strategie als participatieproces. 

Op pagina 218 van het ontwerp van een klimaatakkoord wordt het participatieproces met betrekking 

tot een Regionale Energie Strategie beschreven. Hier valt de volgende tekst te lezen:  

“De RES is niet alleen een strategie, het is ook een manier van samenwerken en een proces om te 

komen tot gedragen plannen waarmee de nationale doelstelling gehaald wordt. Hiervoor dient een 

uitnodigend proces rond de RES te worden vormgegeven waarin de participatie van 

belangengroepen, bedrijven en bewoners is verankerd. Door hen aan de voorkant te betrekken bij 

de vertaling van de nationale ambitie naar het regionaal niveau en de belangen die er spelen duidelijk 

en plek te geven in het proces van afweging en keuzes, zal dit het draagvlak vergroten.” 

Naar mijn mening heeft er tot op heden in de gemeente Woerden nog geen participatieproces plaats 

gevonden en wordt de RES ons van bovenaf opgelegd. 

Rol van de raad 



 

6 maanden na de formele ondertekening van het klimaatakkoord (dit akkoord is tot op heden nog 

niet ondertekend) dient er een concept-RES ingebracht te worden. Hierover valt het volgende te 

lezen op pagina 217 van het ontwerp van een klimaatakkoord:  

“Regio’s zorgen ervoor dat de concept-RES, ingebracht door de voorzitter van de RES stuurgroep, 

minimaal is geaccordeerd door GS, B&W, Waterschapsbestuur en ter kennisgeving is voorgelegd aan 

raden, staten en algemene vergadering van de waterschappen.” 

Verder op pagina 216: 

“De regio’s leveren 12 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord een RES 1.0 op. 

Deze RES heeft instemming van de colleges van Gedeputeerde Staten, en Burgemeester en 

Wethouders, de Dagelijks Besturen van de waterschappen, de gemeenteraden, provinciale staten en 

de algemene vergaderingen van de waterschappen.” 

Dat betekent dus dat de gemeenteraden een jaar na ondertekening van het klimaatakkoord een RES 

gepresenteerd krijgen waarop in de praktijk geen enkele vorm van inspraak meer op mogelijk is. 

Keuze voor een RES-regio belangrijk 

Op pagina 216 van het ontwerp van een klimaatakkoord valt te lezen:  

“In de RES is het regionale aanbod voor de periode tot 2030 uitgewerkt ten aanzien van elektriciteit, 

gas en warmte. , met daarbij de concrete zoekgebieden die geschikt zijn voor de opwek van zon, 

wind, (duurzame) warmte en duurzame gassen. In dit aanbod wordt rekening gehouden met 

ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak.” 

In bijgaande link ( https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-

1990 ) valt te lezen hoeveel CO2 uitstoot iedere gemeente in Nederland heeft (dit zijn de meest 

recent gepubliceerde CBS cijfers). Wanneer we naar het U10/U16 gebied kijken dan valt op dat 

Woerden op een gemiddeld uitstootniveau zit maar dat er in de RES U10/U16 een aantal gemeenten 

een fors hogere CO2 uitstoot hebben. De stad Utrecht spant de kroon met een 5 maal hogere 

uitstoot per vierkante meter dan Woerden. Aan de westzijde van Woerden ligt in de RES regio 

Midden-Holland, waarvan de CO2 uitstoot een stuk lager ligt. 

Bijlage 3 laat de gemiddelde windsnelheden in Nederland zien en daar uit valt op te maken dat de 

westzijde van de provincie Utrecht geschikter is voor het opwekken van windenergie dan de overige 

delen van de provincie. Bijlage 4 laat zien wat de overheidskosten zijn voor windenergie in 

Nederland. Ook die afbeelding laat weer zien dat de westzijde van de provincie Utrecht gunstiger is 

voor het opwekken van windenergie. Het veenweidegebied zal ook geschikter zijn voor het 

opwekken van zonne energie dan de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. 

Binnen de RES U10/U16 zal de gemeente Woerden hoogst waarschijnlijk aangewezen gaan worden 

als zoekgebied voor de opwek van energie door middel van zon en wind. Vanwege de hoge CO2 

uitstoot van de stad Utrecht en de gebrekkige ruimte in die stad om energie op te wekken zal een 

groot deel van de opwekking vanuit Woerdens grondgebied moeten gaan plaats vinden. Willen we 

dit allemaal wel? 
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