
 
 
Amendement - Kennisnemen van RES 1.0 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, besluit het tweede 
beslispunt van het ontwerpbesluit  bij het raadsvoorstel RES 1.0 (D21033269) te vervangen door: 

 
Kennis te nemen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 inclusief de bijlagen. 

 
Toelichting 
De RES 1.0 heeft op dit moment geen juridische status. Wel wordt de RES 1.0 na besluitvorming 
bestuurlijk bindend voor de gemeente1. Het is op het moment van besluitvorming echter nog niet 
duidelijk wat dit precies betekent voor de gemeente Woerden. 
 
Door de RES 1.0 vast te stellen committeert Woerden zich aan een regionale opgave van 1,8 TWh 
zonder dat vooraf duidelijk is welk aandeel voor rekening komt van welke gemeente. Het regionale 
bod bestaat uit verschillende blokken (1. Gerealiseerd + pijplijnstatus ‘zeker’; 2. Zon op dak; 3. Lokale 
zoekprocessen; 4 Continue samenwerking). In de RES 1.0 wordt geschat dat blok 2 tussen de 0,3 en 
0,5 TWh aan elektriciteit oplevert en dat de lokale zoekprocessen uit blok 3 samen 1,164 TWh aan 
elektriciteit opleveren2. Voor beide blokken geldt echter een hoge mate van onzekerheid doordat 
deze berekening is gemaakt voordat de verschillende gemeenteraden hun bijdrage hebben 
vastgesteld. Bovendien is hierin nog geen rekening gehouden met planuitval. Het is hierdoor op dit 
moment volstrekt onduidelijk welke restopgave er overblijft op het moment dat alle lokale bijdragen 
bij elkaar worden opgeteld. Deze restopgave moet volgens blok 4 door de regio worden opgevangen. 
Door de RES 1.0 vast te stellen spreekt de gemeenteraad uit dat Woerden bereid is om deel van de 
restopgave in te passen binnen de gemeentegrenzen zonder dat duidelijk is hoe groot deze opgave 
zal zijn. 
 
De Woerdense gemeenteraad heeft in juli 2021 vastgesteld hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 
moet worden opgewekt op Woerdens grondgebied. Dit is een moeizaam proces geweest, waarbij 
sprake was van veel weerstand in de samenleving. In andere gemeenten zien wij dat deze weerstand 
toeneemt naarmate plannen concreter worden. De indieners vinden het onverantwoord om vooraf 
in te stemmen met een mogelijk aanvullende opgave als blijkt dat plannen in andere gemeenten niet 
gerealiseerd kunnen worden. 
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1 Regio U16 RES 1.0 pagina 16. 
2 Regio U16 RES 1.0 pagina 26. 


