
      
 
Motie - Geen nieuwe regionale opgave na 2030 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel RES 1.0, 
 
constaterende dat: 
1. Nederland in 2050 alle gebruikte energie duurzaam wil opwekken; 
2. in het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70% van de gebruikte elektriciteit (94 TWh) in 2030 

afkomstig moet zijn van duurzame bronnen; 
3. dit doel bereikt moet worden door een combinatie van windparken op zee (49 TWh), kleinschalige 

opwek door bijvoorbeeld zon op dak (10 TWh) en grootschalige opwek op land (35 TWh); 
4. de opgave voor grootschalige opwek op land verdeeld is over 30 energieregio’s; 
5. de U16-regio een bod wil doen van 1,8 TWh; 
6. in de RES 1.0 reeds wordt gesproken over een aanvullende opgave na 2030 omdat de verwachte 

elektriciteitsbehoefte van de regio in 2050 wordt geschat op 10,8 TWh1, 
 
overwegende dat: 
1. de U16-regio een dichtbevolkt gebied is; 
2. het inpassen van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit een enorme uitdaging vormt; 
3. de deelnemende gemeenten extra tijd nodig hadden om hierover tot overeenstemming te komen; 
4. de U16-regio naast de energietransitie ook ruimte moet bieden aan andere maatschappelijke 

opgaven (wonen, werken, bereikbaarheid en klimaatadaptatie) met een grote ruimtelijke impact; 
5. er naast grootschalige zon en wind op land alternatieven beschikbaar zijn die veel meer energie 

opleveren en minder ruimte gebruiken, zoals wind op zee en kernenergie; 
6. er voor de langere termijn technologieën in ontwikkeling zijn, zoals de zogenaamde gesmolten-

zoutreactoren en thoriumreactoren2; 
7. voor dergelijke ontwikkelingen regie vanuit de landelijke overheid noodzakelijk is, 

 
spreekt uit dat: 
• het niet wenselijk is om de resterende opgave na 2030 regionaal of lokaal in te passen, 
 
verzoekt het college: 
• kenbaar te maken aan het Rijk dat voor een duurzame energievoorziening op de langere termijn een 

andere invulling moet worden gezocht dan de RES, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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1 Regio U16 RES 1.0 (pagina 9).  
2 https://www.thmsr.com/nl/overview-de-thorium-gesmolten-zout-reactor/ 
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