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Energietransitie / Regionale Energie Strategie +  

Initiatiefvoorstel Routekaart Energietransitie 

  

portefeuillehouder Wethouder De Weger   

  

kort verslag Politieke avond 7 februari 

Op 7 februari is op de Politieke avond naar aanleiding van een bespreeknotitie van Fractie Bakker 

(kort) gesproken over de onderwerpen RES-regio en Energietransitie.  

 

Vanuit de commissie 

 Door de (landelijke) snelheid heeft de gemeenteraad weinig invloed 

 Inwoners worden nog minder meegenomen dan de raad 

 Onduidelijkheid over (formele) wijze van samenwerking 

 Geen horizonvervuiling in groene gebieden 

 De discussie over de regio is een randzaak van de eigenlijke klimaatdiscussie 

 Bodemdaling is een groot probleem, met als gevolg grote Co2-uitstoot 

 Bezwaren tegen windmolens 

 Energietransitie moet rechtvaardig zijn 

 Meer inzet op innovatie en ontwikkeling naar andere vormen dan windenergie (en zonne-

energie) 

 Bij U10 is de nadruk verschoven van de raden naar de colleges. Zijn er dingen langsgekomen 

die eigenlijk naar de raad hadden gemoeten maar daar niet langsgekomen zijn? 

 We wonen in de provincie en waterschap Utrecht, logisch om daarmee samen te werken in de 

RES-regio, dat wordt ook aangemoedigd 

 

Reactie van het college  

Er hoeft geen gemeenschappelijke regeling te komen, want er is juist voor de U10 gekozen omdat 

het al een bestaand verband is. Kan in projectverband, want het hoeft maar een jaar te duren en 

daar is geen bestuurlijk constructie voor nodig. Het college werkt nu aan een startnotitie. Het gaat 

erom hoe we de energiebronnen verdelen en waar die terecht komen. Laatste is ook ruimtelijk van 

invloed, dus komt in de omgevingsvisie. We moeten sowieso met een regio gaan samenwerken, 

met welke maakt niet per se uit. Het college denkt in de U10 door de nabijheid de meeste invloed te 

kunnen hebben.  

  

initiatiefvoorstel 

Op 7 maart 2019 hebben de leden Boere en Van Meijeren een 

initiatiefvoorstel inzake een routekaart energietransitie ingediend. Ter 

vergadering op 21 maart zal het college hier een reactie op geven.  

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/21-maart/20:30/initiatiefvoorstel-routekaart-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/21-maart/20:30/bijlage-1-routekaart-energietransitie.pdf
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initiatiefvoorstel 
7 maart 2019   

behandelvoorstel Beeld  Debat & Besluit 

  

Beeld 21 maart 2019   

Debat & Besluit 4 april 2019   

     

opmerkingen / 

bijzonderheden 

 Een in de raadsvergadering van 14 februari ingediende motie inzake de 

keuze voor een RES-regio is verworpen. 

 Op de Politieke avond van 28 maart wordt een aantal raadsvoorstellen 

beeldvormend behandeld die het onderwerp raken. Het betreft het 

‘gebruik’ van U10-rapporten over onder andere de Energietransitie als 

basis voor vervolgstappen en de samenwerking in de RES-regio U16. 

 Naar verwachting wordt op de Politieke avond van 11 april een 

raadsvoorstel behandeld met betrekking tot startnotities voor een 

afwegingskader grootschalige energieopwek en de gemeentelijke 

warmtevisie. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-februari/20:00/motie-gemeenteraad-woerden-kiest-zelf-voor-res-regio.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/14-maart/19:00/raadsvoorstel-19r-00194-gebruik-van-analyses-u10-voor-het-regionaal-economisch-programma-en-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/14-maart/19:00/raadsvoorstel-19r-00179-samenwerken-regionale-energie-strategie-res-u16.pdf

