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Aan: Raadsgriffie

Onderwerp: Bericht college over de planning besluitvorming Ontwerp-RES met concept-bod

Bijlagen: 20055_[19102]Tijdslijn_Energietransitie_VERSIE1_DEF.pdf; 20055_[19102]

Tijdslijn_Energietransitie_VERSIE2_v02.pdf; 20200423 samenhang beleidsdossiers 

energietransitie.pdf

Aan de raadsleden en fractieassistenten 

 

Hieronder treft u aan een bericht van wethouder De Weger en wethouder Noorthoek in relatie tot de planning van 

het bod RES U16 (met bijlagen), in relatie tot de behandeling van de moties over dit onderwerp vanavond. 

 

 

Beste raadsleden, 

 

In het raadsvoorstel Ontwerp regionale energie strategie U16 met concept-bod (20R.00315) vraagt het college u te 

besluiten over het ontwerp-RES en concept-bod voor 1 juni. Onlangs ontvingen wij een brief van 8 april 2020 van het 

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES), waarin zij aangeven dat er meer ruimte wordt geboden 

voor de besluitvorming. De datum voor het indienen van de bestuurlijk geaccordeerde ontwerp-RES met concept-

bod bij NPRES is verschoven naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat u als raad de mogelijkheid heeft om in plaats van 

vóór 1 juni, de oorspronkelijke datum, meer ruimte te nemen voor het besluit over de ontwerp-RES, doch uiterlijk 

voor 1 oktober 2020. 

Als bijlage heb ik twee tijdslijnen bijgevoegd waarin de samenhang en de besluitvorming in de Raad te zien is van 

verschillende beleidstrajecten. De eerste tijdlijn van maart 2020 betreft de oorspronkelijke tijdslijn zoals beschreven 

in het raadsvoorstel 20R.00315, toen de brief van NPRES nog niet bekend was. In de tweede tijdslijn is de brief van 

de NPRES verwerkt. Hierin is ook de optie om meer ruimte te nemen voor de besluitvorming over het ontwerp-RES 

weergegeven. In beide tijdslijnen kunt u ook zien wat de stappen zijn in het proces om te komen tot het 

afwegingskader grootschalige duurzame energie. 

 

Zoals gezegd kunt u als raad gebruik maken van de ruimte voor besluitvorming die NPRES biedt. Bij uw 

overwegingen wil ik u het volgende meegeven: 

- Het afwegingskader grootschalige duurzame energie is leidend voor de bijdrage van Woerden aan het bod 

RES U16. Het proces om te komen tot dit afwegingskader loopt. U bent als raad geïnformeerd over de 

opbrengsten van het participatieproces van fase 1, waarin we geluisterd hebben naar de omgeving.  

- Extra informatie die beschikbaar komt, indien u besluit gebruik te maken van de ruimte voor besluitvorming 

die NPRES u biedt, zijn:  

o In fase 2 van het afwegingskader staan dilemma’s centraal. In juni ontvangt u de opbrengsten van 

deze fase. Indien de raad besluit de besluitvorming over de ontwerp regionale energiestrategie met 

concept bod uit te stellen tot juli kan deze informatie betrokken worden bij de besluitvorming. 

o Een webinar over het ontwerp regionale energiestrategie met concept bod: het college is in overleg 

met de regio om een webinar te organiseren voor onze inwoners om de ontwerp RES met concept 

bod toe te lichten. We streven ernaar dit voor het zomerreces te organiseren. Ook de daar gestelde 

vragen en opgehaalde meningen kan het college met de raad delen om de besluitvorming te 

ondersteunen. 

- De informatie die voortkomt uit fase 3 van het afwegingskader komt pas in half oktober beschikbaar voor de 

raad, doordat het college van mening is dat voor een goede participatieproces het nodig is om gedurende 

het proces inwoners en bedrijven ook fysiek te ontmoeten. 

 

 

Raadsgriffie | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
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T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl  

 

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 
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Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie, versie april 2020 
 

 
In deze toelichting worden de belangrijkste processen kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. 
Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd kan veranderen. Het stappenplan wordt bij toekomstige 
raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten. 
 
Rijk. Klimaatakkoord 
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990, dit is een tussendoel naar het 
doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. Het kabinet heeft bedrijven en organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie 
in 203 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het 
nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In november 2019 heeft de bijzonder ALV van VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door VNG. 
 
Regionale Energie Strategie 
In het nationaal Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als het gaat om het realiseren van de doelen voor de gebouwde omgeving en 
duurzame elektriciteitsopwekking (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019). In het nationaal Klimaatakkoord staat dat 
het behalen van de doelstellingen voor de gebouwde omgeving en elektriciteit een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. 
Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een regionale energie strategie om invulling te geven aan de doelstellingen voor de gebouwde 
omgeving en elektriciteit. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de regionale energiestrategie. 
 
Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van belanghebbenden 
onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame energie beschrijven de 
wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft. 
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en ruimte op 
het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap. In het afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige 
duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. 
Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader via de zienswijzeprocedure vastgesteld door de raad. Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de 
raad ook ingebracht in de regionale energie strategie. 
 
Gemeentelijke warmtevisie 
De gemeentelijke warmtevisie is een overkoepelend transitieplan voor warmte dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening 
wil vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden worden. 
Het geeft inzicht in de gedeelde wensen, keuzes en afwegingen en manieren om de transitie betaalbaar te houden voor iedereen. Het beschrijft ook de benodigde 
rollen en mogelijke samenwerkingen in de gemeente en in de regio. 
De startnotitie warmtevisie Woerden geeft inzicht in het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. 
De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor verdere uitwerkingen van warmteplannen per wijk waarin per wijk zal worden beschreven hoe de 
gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame warmte. De warmtevisie wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de regionale energiestrategie. 


