Motie Gemeenteraad Woerden kiest zelf RES-regio
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 februari 2019,
Constaterende dat:








Nederland middels het Akkoord van Parijs internationale afspraken heeft gemaakt over CO2
reductie.
Er in de Tweede Kamer een klimaatwet is aangenomen, die nog besproken moet worden in de
Eerste Kamer.
Er aan het kabinet een klimaatakkoord is voorgelegd dat momenteel op effectiviteit en
haalbaarheid wordt doorgerekend.
Er in het klimaatakkoord verwezen wordt naar regionale samenwerkingsverbanden voor een
Regionale Energie Strategie (RES).
Regio’s uiterlijk 6 maanden na de formele ondertekening van het klimaatakkoord een conceptRES opleveren.
Het college van B en W van de gemeente Woerden actief deelneemt aan gesprekken die gevoerd
worden in het kader van RES-U10.
Het college van B en W van de gemeente Woerden nog geen raadsvoorstel aan de gemeenteraad
van Woerden heeft voorgelegd dat betrekking heeft op deelname aan een Regionale Energie
Strategie (RES).

Overwegende dat:









Er gerede twijfel bestaat over de grondwettelijke basis van de Regionale Energie Regio’s (RES).
Er door de gemeenteraad van Woerden geen mandaat en kaders aan het college van B en W zijn
meegegeven over deelname aan een Regionale Energie Strategie (RES).
Het de verwachting is dat uit de deelname aan een RES ook een nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling zal volgen waarbij de gemeenteraad van Woerden op afstand zal worden geplaatst.
Nederland volgens het klimaatakkoord is ingedeeld in 30 regio’s, deze erg verschillend van aard
en grootte zijn en de gemeenteraad van Woerden daarin geen zeggenschap heeft gehad.
De gemeente Woerden zich bevindt op de grens van twee RES-regio’s en er ook nog andere RESregio’s in de nabijheid van onze gemeente liggen.
Gemeenten in het uiterst westelijk deel van RES-U10 (waar onder de gemeente Woerden)
geschikter zijn voor het opwekken van energie uit wind dan de overige gemeenten.
De gemeenteraad van Woerden heeft zich in het recente verleden uitgesproken tegen het
plaatsen van windmolens op haar grondgebied.
De provincie Utrecht heeft in het recente verleden de stad Utrecht toestemming gegeven om
langs de A12 op Woerdens grondgebied een geluidswal te laten aanbrengen ten gunste van de
Utrechtse wijk Veldhuizen. De provincie Utrecht dit toestemmen van het aanbrengen van
objecten op Woerdens grondgebied binnen de RES-U10, ook met windmolens of zonneweiden
zou kunnen doen.






De verschillende RES-regio’s (en daar uit voortvloeiende Gemeenschappelijke Regelingen) zullen
verschillen in omvang, kosten, inspraakmogelijkheden van deelnemers, etc. De gemeenteraad
van Woerden heeft van het college van B en W ter vergelijking nog geen businesscases
voorgelegd gekregen van de verschillende RES-regio’s in onze nabijheid.
Het college van B en W van Woerden stuurt aan op deelname aan RES-U10.
Uit een Gemeenschappelijke Regeling stappen is niet eenvoudig is. De gemeenteraad van
Woerden heeft maar één kans om qua Regionale Energie Strategie (RES) een juiste keuze te
maken.

Verzoekt het college:
 De gemeenteraad van Woerden periodiek te informeren over de vorderingen met betrekking tot
de klimaatwet en het klimaatakkoord en de raad te informeren over de keuzes en de gevolgen
van die ontwikkelingen voor de gemeente Woerden.
 Ook contact te leggen met andere RES-regio’s dan RES-U10, met als doel om de gemeenteraad
van Woerden ook de keuze voor te leggen om aan die RES-regio deel te nemen. Bij andere RESregio’s valt te denken aan, RES-regio Midden-Nederland, RES-regio Holland-Rijnland.
 Te onderzoeken of de gemeente Woerden een zelfstandige RES-regio kan vormen zoals het geval
is bij RES-regio Hoekse Waard en de gemeenteraad hier over te informeren.
 Aan de gemeenteraad van Woerden bij de definitieve keuze voor een Regionale Energie Strategie
(RES), verschillende goed vergelijkbare keuzes voor te leggen, ook met betrekking tot de
eventuele voorwaarden van een Gemeenschappelijke Regeling, zodat de gemeenteraad tot goed
onderbouwde RES-besluitvorming kan komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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