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Onderwerp RES 1.0 

Nummer 
Z/21/025043 / 

D/21/033269 

Datum 

publicatie 
10 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Anne Berkheij 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. De bijdrage aan de RES U16 en de uitvoering van de RES 1.0 voor het onderdeel 

elektriciteit (voor de gemeente Woerden) te laten plaatsvinden overeenkomstig 

de vastgestelde uitgangspunten opgenomen in het raadsbesluit over het 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie (D/21/022924).  

2. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen  

1 (Verdieping hoofdstuk elektriciteit: lokale zoekprocessen)  

4 (Verdieping hoofdstuk warmte: warmtebronnen en energiebesparing)  

5 (RSW (regionale structuur warmte) notitie samenwerking regionale 

warmtethema’s)  

6 (RSW notitie opstap naar afwegingskader bovengemeentelijke warmtebronnen)  

7 (RSW notitie gespreksleidraad verdeling bovengemeentelijke warmtebronnen) 

8 (Thematische agenda Elektriciteit en Warmte) en  

12 (Notitie moties en amendementen),  

en het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 

Publieks-

samenvatting 

Binnen de RES U16 is een energiestrategie ontwikkeld die heeft geleid tot de 

Regionale Energie Strategie (RES 1.0). In de RES 1.0 staat beschreven hoe de 

overheden de regionale energievoorziening voor elektriciteit gaan verduurzamen en 

hoe er voor de verduurzaming van de warmtevoorziening zal worden samengewerkt. 

In het voorliggende voorstel is beschreven welke bijdrage de gemeente Woerden 

levert aan de RES 1.0 en wordt gevraagd RES 1.0 vast te stellen. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 22 september 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 27 september 

Behandelvoorstel 1. Politieke Avond 30 september en raadsvergadering 14 oktober 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

1. Hoe ziet de raad de uitvoerbaarheid van de Woerdense bijdrage aan de RES 1.0 in het licht van het 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie en de daarbij aangenomen moties? 

2. Vooralsnog zijn er onvoldoende financiële middelen beschikbaar in Woerden (als gevolg van de 

Strategische Heroriëntatie) voor uitvoer van de RES 1.0. Ziet de gemeenteraad dit als een risico?  
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

15 juli 2021 Raadsvergadering 

 

Raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie 

Op 15 juli heeft de gemeenteraad het Afwegingskader 

grootschalige duurzame energie vastgesteld. Voorafgaand aan 

besluitvorming over dit raadsvoorstel heeft een uitgebreid beeld- 

en oordeelsvormend traject plaatsgevonden: 

- 9 juni: informatieve technische sessie 

- 30 juni: organisaties en experts 

- 1 juli: inspraakavond inwoners 

- 8 juli: Politieke Avond 

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli zijn diverse amendementen 

en moties aangenomen. 

25 juni 2021 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

Raadsvoorstel ontwerp RES met concept-bod 

Op 16 april heeft de gemeenteraad tijdens de Politieke Avond 

gesproken over het ontwerp van de Regionale Energiestrategie 

(RES) en het concept-bod van de U16. Na het doorvoeren van 

gevraagde wijzigingen is het raadsvoorstel doorgeleid naar de 

raadsvergadering van 25 juni.  

Bij dit raadsvoorstel is deze annotatie geschreven.  

22 maart 2021 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Concept-Afwegingskader grootschalige 

duurzame energie vrijgegeven voor schriftelijke reactieronde 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd 

dat het concept-afwegingskader grootschalige duurzame energie is 

vrijgegeven voor schriftelijke reactieronde van 22 maart tot 18 

april 2021. 

10 maart 2021 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Besluitvormingsproces afwegingskader 

grootschalige duurzame energie 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over het feit 

dat het eerder voorgenomen proces van besluitvorming over het 

Afwegingskader, t.w. in twee stappen, om meerdere redenen niet 

meer de voorkeur van het college heeft. Het college heeft daarom 

besloten naar één besluit over het Afwegingskader grootschalige 

duurzame energie toe te werken. Het debat over het 

afwegingskader met de raad vóór definitief besluit zal naar 

verwachting plaatsvinden in juni/juli 2021. 

In deze raadsinformatiebrief is ook de beantwoording van de 

raadsvragen van VVD Woerden in de raadsvergadering van 18 

februari 2021 meegenomen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/09-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/30-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/01-juli/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/8-juli/20:00/Raadsvoorstel-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/Raadsvoorstel-Ontwerp-van-de-Regionale-Energie-strategie-met-concept-bod
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/16-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/16-april/20:00/annotatie-raadsvoorstel-res-en-concept-bod.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012105-Raadsinformatiebrief-Concept-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-vrijgegeven-voor-schriftelijke-reactieronde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D210010303-Raadsinformatiebrief-Besluitvormingsproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
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Ten slotte staat in deze raadsinformatiebrief dat het Bestuurlijk 

Overleg RES U16 heeft besloten om de planning voor het indienen 

van de RES 1.0 van de U16 te verruimen van 1 juli 2021 naar 1 

oktober 2021. 

18 februari 

2021 

Raadsvragen Raadsvergadering 

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering raadsvragen gesteld 

over de consequenties van de vertraging in het 

besluitvormingsproces inzake het Afwegingskader. Deze 

raadsvragen zijn beantwoord in de raadsinformatiebrief die 10 

maart 2021 is gepubliceerd (zie hierboven). 

15 december 

2020 

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Resultaten fase 3 participatieproces 

afwegingskader duurzame energie 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de 

intentie van het college om de besluitvorming over het (concept)-

Afwegingskader in twee stappen voor te leggen. Een belangrijke 

reden daarvoor is dat het 

document zeer omvangrijk en veelomvattend is. Bovendien 

moeten er veel voor Woerden belangrijke keuzes worden gemaakt. 

21 juli 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief inzake resultaten fase 2 participatietraject 

afwegingskader duurzame energie 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de 

tweede fase van het participatietraject. De uitkomsten uit fase 1 

leverde dilemma’s op die in fase 2 zijn voorgelegd aan inwoners 

om meer inzicht 

te krijgen in de keuzes van Woerden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

dilemma’s als “Heeft u liever meerdere kleine zonnevelden, of is 

één groot zonneveld beter”, “Heeft u liever een windturbine langs 

infrastructuur of 

ver weg in het veld?” of “Heeft u liever een windturbine of een 

zonneveld?” 

24 juni 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief inzake beantwoording schriftelijke vragen 

van de VVD over het participatieproces van het Afwegingskader 

grootschalige hernieuwbare energie 

28 mei? Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief inzake gevolgen corona voor regionale 

energiestrategie en afwegingskader grootschalige duurzame 

energie 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de 

gevolgen van corona voor: 

1. Het schema van NPRES voor besluitvorming over de ontwerp-

RES. 

2. De planning van het proces voor het afwegingskader 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00/Raadsvragen-VVD-Voortgang-afwegingskader.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01169-Raadsinformatiebrief-Resultaten-fase-3-participatieproces-afwegingskader-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-00697-RIB-inzake-resultaten-fase-2-participatietraject-afwegingskader-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00623-rib-inzake-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-hernieuwbare-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00483-rib-inzake-gevolgen-corona-voor-regionale-energiestrategie-en-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
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grootschalige duurzame energie 

15 april 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief inzake vervolg participatieproces 

afwegingskader grootschalige duurzame energie 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de 

keuze van het college om het participatieproces voor het 

afwegingskader grootschalige duurzame energie door te laten 

lopen, ondanks de huidige situatie met het coronavirus en de wijze 

waar het dat zal doen. 

 

4 maart 2020 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief resultaten van fase 1 van het 

participatietraject afwegingskader duurzame energie in Woerden 

Via deze raadsinformatiebrief is de raad over de resultaten van de 

eerste fase van het participatietraject geïnformeerd en over de 

conclusies voor het vervolg. Deze eerste fase is gericht op het 

luisteren en het ophalen van input. 

18 december 

2019 

Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

19r.00892 raadsvoorstel inzake participatieproces 

afwegingskader hernieuwbare energieopwekking 

In de raadsvergadering van 18 december 2019 heeft de raad 

ingestemd met het raadsvoorstel Participatieproces 

Afwegingskader 

hernieuwbare energie. Dit participatieproces is de eerste stap op 

weg 

naar het afwegingskader voor hernieuwbare energie, waarvan de 

gemeenteraad op 6 juni 2019 de startnotitie heeft vastgesteld. 

6 juni 2019 Raadsvoorstel 

Raadsbesluit 

Motie 

19r.00158 raadsvoorstel startnotitie afwegingskader 

grootschalige energieopwekking (alsmede startnotitie 

gemeentelijke warmtevisie) 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het raadsvoorstel 

inzake de startnotities warmtevisie en afwegingskader 

grootschalige 

enrgieopwekking aangenomen. De startnotities bevatten 

procesafspraken voor het opstellen van deze visie en dit 

afwegingskader. Uitgangspunt bij beide startnotities is dat de 

gemeenteraad de eindproducten vaststelt. De planning laat zien 

dat 

over de warmtevisie in de zomer van 2021 een besluit zal worden 

genomen. Het afwegingskader zal na de zomer van 2020 ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

De raad heeft bij dit raadsvoorstel de motie ‘Kennis en innovatie 

bij energietransitie’ aangenomen. Hierin wordt het college 

verzocht: 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00117-raadsinformatiebrief-resultaten-van-fase-1-van-het-participatietraject-afwegingskader-duurzame-energie-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00892-participatieproces-afwegingskader-hernieuwbare-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/19r-00934-raadsbesluit-participatieproces-afwegingskader-hernieuwbare-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/raadsvoorstel-19r-00158-startnotitie-gemeentelijke-warmtevisie-en-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/19r-00160-raadsbesluit-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/motie-kennis-en-innovatie-bij-energietransitie.pdf
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1. Voor de warmtevisie en het afwegingskader energieopwekking 

breed kennis vergaren van technieken en innovaties;  

2. De raad te informeren op welke manier de gemeente Woerden 

de voortgang van kennis en innovatie over energietransitie borgt in 

het afwegingskader en de warmtevisie;  

3. In regionaal verband slim in te zetten op het verbinden van 

kennis en innovatie zodat gemeenten hierbij van elkaar leren en 

niet ieder voor zich het wiel uitvinden;  

 

Ter voorbereiding op dit raadsvoorstel is tijdens de politieke avond 

van 

16 mei 2019 door wethouder De Weger deze presentatie gegeven. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Art. 147, tweede lid 

en art. 108, 

Gemeentewet 

Art. 108 

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 

gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij 

of krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering 

daarvan, met dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het 

gemeentebestuur en het aan het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats 

vaststellen van beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid 

daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening is 

toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 

120, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het 

tweede lid, voor zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door 

het Rijk aan hen vergoed. 

  

Art. 147, tweede lid 

 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/16-mei/20:00/20190516-presentatie-raadsvoorstel-startnotities-warmtevisie-en-afwegingskader.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

