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Amendement Verlaging concept-bod RES 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 25 juni, stellen het volgende amendement voor bij het 

raadsvoorstel Ontwerp van de Regionale Energiestrategie met concept-bod (20r.00315): 

De raad besluit 

Het ontwerpbesluit te vervangen door het volgende ontwerpbesluit: 

Gevraagd besluit: 

1. De uitkomsten van het afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek leidend te 

laten zijn voor de bijdrage die Woerden kan leveren aan het definitieve bod voor grootschalige 

opwek van duurzame elektriciteit van de regionale energie strategie (RES 1.0). In de regionale 

energie strategie staat de bijdrage van de RES U16 aan de landelijke opgave, inclusief het 

bod voor opwek van duurzame elektriciteit. 

2. Het regionaal concept-bod vast te stellen op 1,0 terrawattuur (TWh). 

 

 

Toelichting 

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen heeft de Rijksoverheid bepaald dat in 2030 70% van de 

totale elektriciteitsvraag duurzaam moet worden opgewekt. Het grootste deel van deze elektriciteit zal 

op zee worden opgewekt (49 TWh), een kleiner deel zal komen uit particuliere zonnepanelen op 

daken (10 TWh) en de rest moet door middel van huidig beschikbare technologieën worden opgewekt 

op land (35 TWh). Deze opgave is verdeeld over 30 verschillende regio’s. 

In de door de Raad vastgestelde Startnotitie Regionale Energie Strategie (19r.00618) werd uitgegaan 

van een ondergrens van 1 TWh duurzame elektriciteitsopwekking in de regio. Er werd verwacht dat dit 

nodig zou zijn om samen met de andere 29 regio’s te komen tot de benodigde 35 TWh. De indieners 

van dit amendement zijn van mening dat het concept-bod van de RES-regio U16 van 1,8 TWh veel te 

hoog is. Inmiddels hebben verschillende regio’s hun concept-bod openbaar gemaakt1. Hieruit blijkt dat 

een bod van 1 TWh ruimschoots voldoende zal zijn om te voldoen aan de landelijke eis van 35 TWh. 

Een hoger bod is onverstandig. Doordat alle elektriciteit in de RES 1.0 moet worden opgewekt met 

bestaande technieken, is er in dit bod weinig ruimte voor innovatie. De indieners verwachten dat er in 

de toekomst gekozen zal worden voor andere technieken die minder impact hebben op het landschap 

en de leefomgeving.  

In het raadsvoorstel Ontwerp van de Regionale Energiestrategie met concept-bod (20r.00315) stond 

onder beslispunt 2 het verzoek in te stemmen met het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ en ‘levert een 

bijdrage’, zoals opgenomen in de concept-Governance U10. Dit document is echter nog niet 

beschikbaar, waardoor niet helder is waarmee precies wordt ingestemd. Bovendien kan op voorhand 

niet worden uitgesloten dat dit beslispunt strijdig kan zijn aan beslispunt 1 (de uitkomsten van het 

afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek zijn leidend). Beiden argumenten pleiten voor 

het schrappen van dit tweede beslispunt. 
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1 https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/res++media/1571136.aspx?t=Concept-RES-per-regio 


