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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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