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Samenwerken regionale energie strategie RES-U16 

Samenvatting: 

In november is de raad via de raadsinformatiebrief energietransitie (18R.00748) geïnformeerd dat het 
college heeft besloten tot voorlopige samenwerking met de regio U10 om te komen tot een regionale 
energie strategie. De regionale energie strategie geeft regionale invulling aan de opgaven uit het 
concept nationaal klimaatakkoord van de tafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit. De opgave 
waar de regio voor staat is complex en de ruimtelijke impact van de klimaat- en energietransitie zal 
groot zijn. 

In de raadsinformatiebrief energietransitie (18R.00748) is toegezegd dat de uiteindelijke keus voor 
samenwerking om te komen tot een regionale energie strategie aan de raad is. Het college heeft dit 
voornemen herhaalt tijdens de behandeling van de motie Woerden kiest zelf voor RES-reqio op 14 
februari 2019. Met dit raadsvoorstel tot bekrachtiging van de samenwerking in U10 verband om te 
komen tot een regionale energie strategie (RES-U16) voldoet het college aan deze toezegging. 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit om in U10 verband samen te werken aan het vormen van de regionale energie 
strategie RES-U16. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Regionale Energie Strategie 
In december is het concept nationaal klimaatakkoord aangeboden aan het Kabinet. In het concept 
klimaatakkoord staat dat veel nationale afspraken uit het nationale klimaatakkoord regionaal in de 
praktijk gebracht worden. Dit gebeurt in een landsdekkend programma van regio's. In de regionale 
energie strategie werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, 
elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. 
Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit (35 TWh), de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en 
energie-infrastructuur. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de 
implementatie en uitvoering van die projecten. De focus in de regionale energie strategie ligt op de 
opgaven van de tafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit. De opgave waar de regio voor staat is 
complex en de ruimtelijke impact van de klimaat- en energietransitie zal groot zijn. 

In de raadsinformatiebrief over de regionale energiestrategie U10 (RIB 18R.00623) en de 
raadsinformatiebrief energietransitie (RIB 18R.00748) heeft het college aangegeven dat Woerden in 
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U10 verband met 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht gewerkt heeft aan een 
regionale energie analyse. Deze verkent mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van de 
energievraag- en de potenties voor besparen en duurzaam opwekken tot en met 2050 met zichtjaren 
in 2030 en 2040. De uitkomsten van deze analyse zijn weergegeven in het rapport 'Energietransitie 
Regio U16, een verkenning van energieverbruik en potenties' (bijlage 19.003790). U bent 
geïnformeerd over de uitkomsten van deze regionale energieanalyse via raadsinformatiebrief vier 
onderzoeksrapporten als bouwstenen voorde verstedelijkingsstrategie U10 (RIB 19r.00009), tijdens 
de vijfradenbijeenkomst Ambitiedocument Lopikerwaard op 24 januari 2019 en tijdens het 
U10Beraad van 30 januari 2019. 

De regionale energie analyse bevat nog geen keuzes, maar vormt wel de eerste aanzet voor de 
bijdrage die de regio kan leveren om de nationale klimaatdoelen te behalen. Om deze nationale 
doelen te halen is samenwerking tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten nodig. In het 
concept nationaal klimaatakkoord is opgenomen dat deze samenwerking niet-vrijblijvend is. 
Mochten de regio's er uiteindelijk niet in slagen om gezamenlijk tot een invulling van de 
doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit op land en warmte te komen, dan kunnen provincie en 
rijk de instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet inzetten om de opgave 
alsnog te realiseren. Het gaat om instrumenten zoals het vaststellen van een omgevingswaarde, een 
omgevingsprogramma of in het ultieme geval het inzetten van het instrument projectbesluit door in 
eerste instantie de provincie en uiteindelijk door de Rijksoverheid. 

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft de raad de motie "Gemeenteraad Woerden 
kiest zelf voor RES-regio" verworpen en in meerderheid aangegeven dat samenwerking met de U10 
voor de hand ligt. Veel fracties spraken uit dat ze op korte termijn belang hechten aan meer 
duidelijkheid over het proces van de regionale energie strategie, zie hiervoor het bijgevoegde 
stappenplan met indicatieve tijdsplanning (bijlage 19.004511). Veel fracties wensten zich ook uit te 
kunnen spreken over de samenwerking voor de regionale energie strategie met de U10. De 
bekrachtiging van het voornemen tot samenwerking ligt nu voor. 

Een aantal fracties wilde weten wat de voor en tegen argumenten zijn van het aansluiten bij de regio 
Midden-Holland of van het opzetten van een eigen regio voor de regionale energiestrategie. Met dit 
raadsvoorstel komt het college aan deze wensen tegemoet. 

Participatieproces tussen regio en gemeente 

Hoe is de samenwerking RES-U16 tot stand gekomen? 
De gemeente Woerden werkt met 15 andere gemeenten samen in U-THUIS, het regionale 
samenwerkingsverband dat zich richt op verduurzaming van particuliere koopwoningen. Daarnaast 
werkt de gemeente Woerden in de U10 samen aan het thema klimaatneutrale regio. Eind 2017 werd 
duidelijk dat bij de onderhandelingen over een nationaal klimaatakkoord ingezet werd op 
regiovorming om te komen tot regionale energie strategieën. Tijdens de vorige bestuursperiode is 
door U1 O-bestuurstafel klimaatneutrale regio van 21 februari 2018 de wens uitgesproken te komen 
tot een regionale energiestrategie voor de U10. De U16-gemeenten trekken hierbij gezamenlijk op 
met de provincie Utrecht en de waterschappen. Er is sprake van gelijkwaardige samenwerking. 

Welke voorbereidingen zijn getroffen? 
Gelet op de korte tijd, een halfjaar, tussen het definitief worden van het Klimaatakkoord en het 
aanbieden van het regionale concept bod is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een 
regionale energiestrategie. De eerste stap is het maken van een regionale energie analyse. Deze 
biedt inzicht in de ontwikkeling van de energievraag en het energieaanbod tot 2050. De regionale 
energie analyse is een van de vier onderzoeksrapporten die de raad begin januari ontvangen heeft 
(rib 19r.00009) en waarover de raad tijdens de U10Beraad bijeenkomst van 30 januari 2019 
geïnformeerd is. Als vervolgstap op de regionale energie analyse werkt de U10 aan het opstellen van 
een startnotitie RES-U16 om te komen tot een regionale energiestrategie. 

Wat willen we bereiken? 

Met de RES-U16 wil de regio een redelijke bijdrage leveren aan het behalen van de landelijke 
klimaatdoelstellingen voor de klimaattafels elektriciteit en gebouwde omgeving. Tijdens de 
gesprekken aan de klimaattafels (totstandkoming Klimaatakkoord) heeft de VNG gepleit voor een 
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bottom-up benadering van de regionale energiestrategieën. Daardoor hebben gemeenten de 
vrijheid gekregen om zelf in te vullen hoe zij een regionale energie strategie gaan maken en om met 
deze regio een aanbod aan het rijk te doen. 

Wanneer de regio's niet gezamenlijk tot de landelijke opgaaf komen heeft elke regio nogmaals zes 
maanden de tijd om aanpassingen en uitwerkingen te doen op basis van de reactie van het Rijk. 
Wanneer ook dan de biedingen van de regio's niet optellen tot de nationale doelstelling is het 
mogelijk dat het Rijk taakstellingen geeft aan de verschillende regio's. De verdeelsleutel om de 
hoogte van deze taakstelling te bepalen is nog niet bekend. . 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Om te komen tot een regionale energie strategie werkt de U10 aan een startnotitie voor de regionale 
energie strategie. Hiervoor worden de teksten van het voorlopige nationaal klimaatakkoord over de 
regionale energie strategie (bijlage 19.003469) en de handreiking regionale energie strategie 
gebruikt. 

In deze startnotitie RES-U16 wordt ingegaan op wat er in het aanbod aan het rijk moet staan, wat de 
regio in het eerste bod aan het rijk wil opnemen, hoe groot de verwachte regionale opgave voor 
opwekking van grootschalige duurzame energieopwekking is voor RES-U16 en op welke wijze de 
warmtetransitie een plaats krijgt binnen de RES-U16. Tevens wordt in de startnotitie aangegeven op 
welke wijze de samenwerking wordt vormgegeven, hoe besluitvorming binnen de RES-U16 tot stand 
komt, welke mijlpalen zijn voorzien en op welke wijze participatie met de samenleving wordt 
voorzien. De wijze waarop het college momenteel besluitvorming door de raad voorziet is 
opgenomen onder het vervolgproces en in bijlage 19.004511. 

Nadat het nationaal klimaatakkoord op landelijk niveau wordt ondertekend kan de startnotitie RES-
U16 door de raad worden vastgesteld. De verwachting is dat het nationaal klimaatakkoord in april 
wordt ondertekend en dat de raad in het derde kwartaal van 2019 gevraagd zal worden om de 
startnotitie RES-U16 vast te stellen. Wanneer de ondertekening van het nationaal klimaatakkoord 
later plaatsvindt, verschuift ook het moment waarop de raad gevraagd wordt de startnotitie RES-U16 
vast te stellen. 

Argumenten 

1. Samenwerken binnen de regio UlOomte komen tot de RES-U16 ligt voor de hand gelet op de 
bestaande samenwerking met de U10. 
1.1. Energie heeft een belangrijke ruimtelijke component 

De opgave op gebied van elektriciteit heeft een belangrijke ruimtelijke component. 
Woerden werkt binnen de U10 samen op gebied van andere gebieden met een grote 
ruimtelijke component, zoals wonen, economie, mobiliteit en landschap. Gelet op de grote 
ruimtelijke impact van de energie opgave ligt samenwerking met dezelfde gemeenten op 
gebied van de regionale energiestrategie daarmee voor de hand. 

1.2. U10 omhelst veel thema's met energiecomponent 
De thema's wonen, economie en mobiliteit, waarop Woerden samenwerkt binnen de U10 
hebben alle invloed op de vraag naar energie. Samenwerking met dezelfde gemeenten 
voor de regionale samenwerking zorgt daardoor voor meer samenhang tussen deze 
onderwerpen. 

1.3. Samenwerken met stad biedt kansen 
Samenwerken met steden als Utrecht en Nieuwegein binnen de regio biedt kansen voor 
zowel elektriciteit als gebouwde omgeving. Bij elektriciteit kan een groter deel van de 
regionale opgave op bedrijfsdaken gerealiseerd worden. Doordat er meer huizen in 
Utrecht en Nieuwegein staan is het ook mogelijk om een groter deel van de opgave met 
behulp van kleinschalige opwek van zonne-energie op dak te realiseren. 
Bij warmte is aansluiting op het bestaande warmtenet in de gemeente Utrecht een van de 
mogelijkheden. 

1.4. Regionaal samenwerken is goedkoper en zorgt voor bundeling van kennis 
Het opstellen van een regionale energiestrategie vergt veel tijd en capaciteit. Alleen al het 
maken van de regionale energie analyse en het opstellen van de startnotitie hebben ruim 
een jaar tijd gevergd. Het vergt ook veel specialistische kennis Door samen te werken zijn 
gemeenten goedkoper uit dan als ieder voor zich gaat werken; bovendien kan gebruik 
gemaakt worden van eikaars kennis en expertise. 
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1.5. Voor de omvang van de opgave voor Woerden is regio niet van belang 
Voor de omvang van de opgave maakt het niet uit met welke regio Woerden samenwerkt. 
De criteria, op basis waarvan bepaald wordt hoe groot de opgave is, veranderen namelijk 
niet door samenwerking met een andere regio. De opgave voor Woerden wordt door het 
rijk waarschijnlijk afgeleid van de energievraag van Woerden en de potentie voor 
energieopwek binnen de gemeentegrenzen van Woerden. 

1.6. Besluitvorming over het bod vindt plaats in de raad. 
De samenwerking in de RES-U16 volgt de netwerkvorm van de U10. Er is geen sprake 
van een gemeenschappelijk regeling. Ook in het concept nationaal klimaatakkoord is 
opgenomen dat het aan de raad is om te kiezen in welke regio wordt samengewerkt en 
aan de raad is om het definitieve bod aan het rijk te bekrachtigen. Alle U1 O-raden besluiten 
dus zelf over de hoogte van het bod aan het rijk. 

1.7. Het concept nationaal klimaatakkoord is niet-vrijblijvend 
Om de nationale klimaatdoelen te behalen werken rijk, provincies, waterschappen en 
gemeenten samen. In het concept nationaal klimaatakkoord is opgenomen dat deze 
samenwerking niet-vrijblijvend is. Het aanbod dat de regio in het kader van het concept 
nationaal klimaatakkoord aan het rijk doet, is te beschouwen als het minimum dat 
gerealiseerd moet worden in 2030. In het concept nationaal klimaatakkoord is vastgelegd 
dat knelpunten allereerst worden opgelost via bestuurlijke samenwerking en overleg 
binnen de betreffende regio en binnen de betreffende provincie; indien dit niet tot gewenst 
resultaat leidt, vindt hierover overleg plaats door de partijen in de stuurgroep van het 
Nationaal Programma RES. 
Mochten de regio's er uiteindelijk niet in slagen om gezamenlijk tot een invulling van de 
doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit op land en warmte te komen, dan kunnen 
provincie en rijk de instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet 
inzetten om de opgave alsnog te realiseren. Het gaat om instrumenten zoals het 
vaststellen van een omgevingswaarde, een omgevingsprogramma of in het ultieme geval 
het inzetten van het instrument projectbesluit door in eerste instantie de provincie en 
uiteindelijk door de Rijksoverheid (zie bijlage 19.003469 onder 'niet-vrijblijvend 
klimaatakkoorď). 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1. Toetreden tot regio Midden-Holland of eigen regio starten 
1.1. Toetreden tot andere regio 

In de raad zijn verschillende alternatieve regio's aangedragen om mee samen te werken 
voor de regionale energie strategie. Voor de omvang van de opgave die uit het concept 
klimaatakkoord naar Woerden komt maakt dit niet uit. Het rijk werkt aan een verdeelsleutel 
voor de opgave, hoe deze verdeelsleutel er uit komt te zien is nog niet bekend. Voor de 
elektriciteitsopgave is de verwachting dat energieverbruik en (onbebouwd) grondgebied 
hierbij een rol spelen. In de concept handreiking van VNG, IPO en UvW is opgenomen dat 
de opgave ook afgestemd dient te worden met omliggende regio's. Voor Woerden 
stemmen we de plannen af met de regio Midden-Holland. 

1.2. Eigen regio starten 
Bij het starten van een eigen regio beperkt Woerden haar mogelijkheden. Veel omliggende 
gemeenten hebben al aangegeven binnen welke regio zij willen samenwerken. Dit 
verhoogt de kans dat het rijk bepaalt welk deel van de landelijke opgave door de 
gemeente Woerden moet worden gerealiseerd. Ook zijn de kosten van het opstellen van 
een regionale energiestrategie voor Woerden hoger wanneer zij een zelfstandige regio 
vormt die enkel uit de gemeente Woerden bestaat. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De kosten van de regionale energie strategie zijn opgenomen in de begroting voor 2019. 

Communicatie 

1. Het raadsbesluit zal gecommuniceerd worden richting de gemeenten, waterschappen en 
provincie, die samenwerken aan het opstellen van de startnotitie voor de RES-U16. 

2. De gemeente zal een persbericht uitbrengen over de regionale samenwerking in de RES-U16 
in samenhang met het raadsvoorstel over de startnotitie gemeentelijke warmtevisie en de 
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startnotitie afwegingskader grootschalige energieopwek. De nadruk zal daarbij liggen op de 
startnotities van de lokale beleidsontwikkelingen.. 

Vervolgproces 

Na het ondertekenen van het nationaal klimaatakkoord wordt de startnotitie RES-U16 definitief 
gemaakt, en krijgen regio's 6 maanden de tijd om een concept bod te doen aan het rijk en 12 
maanden om een definitief bod te doen aan het rijk. De huidige verwachting is dat het nationaal 
klimaatakkoord in april wordt getekend, wat betekent dat er in oktober een concept bod aan het rijk 
moet worden gedaan. Bij de concept bod en de verdeling van de opgave over de regio zal het 
college rekening houden met de ambities uit het Actieprogramma C02 neutraal 2030 en uit het 
coalitieakkoord, zonder dat daarbij onomkeerbare stappen worden gezet die voor een onevenredige 
verdeling over de regio zorgen. 

De raad zal op de volgende wijze betrokken worden bij de totstandkoming van de regionale 
energiestrategie. Bij deze planning is uitgegaan van ondertekening van het nationaal klimaatakkoord 
in april 2019: 

3. 3 e kwartaal 2019: raadsvoorstel startnotitie RES-U16 ter besluitvorming in de raad; 
4. 4 e kwartaal 2019: concept bod RES-U16 ter besluitvorming in college, raad wordt geïnformeerd 

over het concept bod via een raadsinformatiebrief; 
5. 2 e kwartaal 2020: raadsvoorstel definitief bod RES-U16 ter besluitvorming in de raad. 

Bevoegdheid raad: 

De bevoegdheid van de raad is gebaseerd op de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur 
inzake de huishouding van de gemeente zoals vastgelegd in artikel 108 van de Gemeentewet in 
samenhang gelezen met artikel 147 van de Gemeentewet. 

Bijlagen: 

Raadsbesluit bekrachtigen samenwerking in U10 verband aan de regionale energie strategie 
onder de naam RES-U16 (19R.00187). 
Tekst over regionale energie strategie uit concept nationaal klimaatakkoord van december 2018 
(19.003469). 
Rapport Energietransitie RES-Regio U16 Een verkenning van energieverbruik en potenties 
(19.003790) 
Stappenplan energietransitie op hoofdlijnen (19.004511) 

De indiener: 

De secretaris, De burgeme 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J er 
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