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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00483 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 12 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Energietransitie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Gevolgen corona voor regionale energiestrategie en afwegingskader grootschalige duurzame energie 

 

Kennisnemen van: 
 

Gevolgen coronavirus voor besluitvorming regionale energiestrategie en voor het proces afwegingskader 
grootschalige duurzame energie. 

Inleiding: 
In het raadsvoorstel Ontwerp regionale energie strategie U16 met concept-bod (20R.00315) vroegen wij u 
te besluiten over de ontwerp-RES en concept-bod voor 1 juni. Onlangs ontvingen wij een brief van het 
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES), waarin zij aangeeft dat er meer ruimte wordt 
geboden voor de besluitvorming. 
 

Daarnaast bent u met de RIB met nummer 20R.00376 geïnformeerd over de aangepaste aanpak voor fase 
2 van het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Ook deze planning wordt aangepast. 
 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over: 
1. Het aangepaste schema van NPRES voor besluitvorming over de ontwerp-RES. 
2. De aangepaste planning van het proces voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie. 

 

Kernboodschap: 

1. Het aangepast schema van NPRES voor besluitvorming ontwerp-RES  
NPRES geeft in haar brief van 8 april 2020 (zie bijlage) aan dat voor de besluitvorming over de RES 
een goed democratisch en maatschappelijk proces moet worden doorlopen. Als gevolg van de 
maatregelen voor het bestrijden van het corona-virus staat dit onder druk. NPRES past haar planning 
daarom aan. De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt 
verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat de raad voor de besluitvorming over het 
raadsvoorstel Ontwerp regionale energie strategie U16 met concept-bod (20R.00315) meer tijd kàn 
nemen. Het is daarbij goed om te realiseren dat het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 1 
juni start met de kwalitatieve beoordeling van de ingediende concept-biedingen, dus ook zonder 
bestuurlijk akkoord. De beoordeling van de bestuurlijk geaccordeerde concept-biedingen start 1 
oktober. 
 

Het college adviseert de raad om voor het zomerreces te besluiten over de ontwerp-RES met concept 
bod (raadsvoorstel 20R.00315). De raad ontvangt medio juni terugkoppeling over de uitkomsten van 
fase 2 van het proces voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Binnen de geboden 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
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verlenging komt hierna geen nieuwe informatie vanuit het afwegingskader beschikbaar voor de raad 
voor de te maken afweging over de hoogte van het regionale bod. Daarnaast ligt het niet in de 
verwachting dat de regio het concept-bod RES gaat aanpassen voor 1 oktober. Over de hoogte van 
het bod is al uitgebreid gesproken. Het regionale concept-bod valt binnen de kaders van de 
startnotitie RES (tussen 1 TWh en 3,6 TWh). De precieze locatie van opwekking via bijvoorbeeld zon 
en wind komt in de ontwerp RES met concept bod niet aan de orde. In het voornoemde raadsvoorstel 
over de ontwerp-RES (20R.00315) adviseert het college om in te stemmen met de ontwerp-RES met 
concept-bod, waarbij ons eigen afwegingskader grootschalige duurzame energie leidend is voor de 
bijdrage van Woerden aan het regionale concept-bod (zie beslispunt 1 van het raadsvoorstel). 
 

 

2. De aangepaste planning van het proces voor het afwegingskader grootschalige energie  
 

De planning van het proces voor het afwegingskader (raadsvoorstel 20R.008920) ging uit van het 
verwerken van de uitkomsten van de uitkomsten van fase 1 en fase 2 tot een concept afwegingskader 
dat voor het zomerreces 2020 tijdens inloopavonden zou worden voorgelegd aan inwoners. Waarna het 
voor het zomerreces door het college zou worden vastgesteld en zou worden gepubliceerd voor 
inspraak. 
 

Door het coronavirus is het niet mogelijk om inloopavonden te organiseren. Dit heeft consequenties 
voor het proces. Voor een goede participatie over het concept-afwegingskader is het nodig om 
gedurende het proces inwoners en bedrijven ook fysiek te ontmoeten. De inloopavonden over het 
concept-afwegingskader zullen daarom na het zomerreces plaatsvinden. Het college zal het concept 
afwegingskader daarom ook pas na het zomerreces vast kunnen stellen, waarna voor inspraak wordt 
gepubliceerd. 
 

Om inwoners en bedrijven betrokken te houden bij het proces is op 21 april jl. samen met de gemeente 
Oudewater een webinar over duurzame energie voor inwoners georganiseerd en vinden er op 12 en 20 
mei online sessies plaats (zie ook RIB 20R.00376 voortgang fase 2 afwegingskader grootschalige 
duurzame energie). Aan het webinar namen ongeveer 40 mensen deel. 
 

De twee online sessies zijn ter vervanging van de fysieke inloopavonden. Via een digitaal platform 
kunnen inwoners - met video of alleen via geluid - meedenken en praten over grootschalige duurzame 
energie. 
 

Bij de start van de sessie krijgen inwoners een korte uitleg over het verloop van de avond en het 
participatieproces. Vervolgens gaan inwoners in kleinere groepen in gesprek over 9 energiekeuzes. De 
keuzes zijn bedoeld om het gesprek aan te wakkeren, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt in de 
energievoorkeuren van Woerden. De energiekeuzes die tijdens de online sessies worden voorgelegd 
komen overeen met die in de online enquête.  
 

Het webinar is online beschikbaar gesteld via het Youtube kanaal van gemeente Woerden, zodat het 
terug te kijken is. 

 

Financiën: 
 

De aanpassingen in het participatieproces voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie ten 
gevolge van het coronavirus zorgen voor meerkosten, die slechts gedeeltelijk binnen het bestaande budget 
voor het afwegingskader opgevangen kunnen worden. Deze meerkosten bestaan uit de extra inzet voor het 
vormgeven van de participatie. 

Vervolg: 
 

1. Besluitvorming over het raadsvoorstel Ontwerp regionale energie strategie U16 met concept-bod 
(20R.00315) voor 1 juni 2020, met de optie om dit te verschuiven tot uiterlijk 1 oktober 2020.  

2. Over het concept-afwegingskader duurzame energie vinden inloopavonden in september 2020 plaats, 
afhankelijk van de mogelijkheid om fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren vanwege corona. De 

http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/12-december/20:00/raadsvoorstel-19r-008920-participatieproces-afwegingskader-hernieuwbare-energie.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCg5YDdrhIPpB0VDNZYOROcw


Pagina 3 van 3 

 

besluitvorming in de raad over het definitieve afwegingskader grootschalige duurzame energie is 
voorzien in het vierde kwartaal 2020.  

 

Bijlagen: 
 

Brief NPRES Ruimte in tijdschema RES’sen (corsanummer 20.008194) 
Email Raadsgriffie met bericht college over de planning besluitvorming ontwerp-RES met concept bod 
(corsanummer: 20.008707) 
Tijdslijn energietransitie versie 1 (corsanummer: 20.008708) 
Tijdslijn energietransitie versie 2 (corsanummer: 20.008709) 
Samenhang beleidsdossier energietransitie (corsanummer: 20.008710) 
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De UvW streeft naar een transparant 
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van giften 

 

 
 

 
Den Haag, 8 april 2020 

 

Betreft: ruimte in tijdsschema RES’en 

 

 

Beste RES-bestuurders en coördinatoren, 

 

U ondervindt in het werk aan de regionale energiestrategieën (RES’en) gevolgen van de 

maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Veel regio’s werken zo goed als 

mogelijk door aan de RES. Tegelijkertijd staat het democratische en maatschappelijke 

proces in verschillende regio’s onder druk.  

 

Doel is onverminderd het snelst mogelijke tijdpad te blijven volgen én daarbinnen de 

regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. Zo 

blijven we werken aan een duurzame toekomst. 1 juni 2020 blijft hierin een belangrijke 

momentopname voor decentrale overheden. Dat doet recht aan het harde werken in de 

regio’s tot nu toe.  
 
Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in 

bij het NP RES. Hierna volgt een tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL). PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar 

maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NP RES 

en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het 

leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de 

uitvoering te agenderen en versnellen. 

 

Aangepaste RES-planning 

In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, 

VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangs-

overleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, 

dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is. 

 

De aangepaste RES-planning is als volgt:  

- De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt 

verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.  

- Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder 

beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 

beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).  

- Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 

2021. 

- De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 

naar 1 juli 2021.  

 

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot 

verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de 

eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima. Door verder te werken aan de concept 

RES of RES 1.0 komen we sámen verder op weg naar 2030.  

Uitgangspunt is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd 

raken.  
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Inleveren op 1 juni 

De voorzitters van de 30 regio’s die hun (voorlopige) concept-RES inleveren op grond 

waarvan PBL een kwalitatieve analyse uit kan voeren, geven aan welk 

besluitvormingstraject, volgens welke planning, nog beoogd is. Als er rond 1 juni 

vragen zijn over de status van de stukken, dan communiceert NP RES helder wanneer 

een (voorlopige) concept-RES nog geen enkele status heeft. NP RES plaatst alleen door 

de regio zelf openbaar gemaakte stukken op de website van NP RES. Daarbij is duidelijk 

aangegeven welke status die hebben. 

 

Over de kwalitatieve analyse van PBL 

- De tussentijdse kwalitatieve analyse van het PBL is gericht op het versterken van 

kennisdeling en het van elkaar leren op weg naar de concept-RES of RES 1.0. Ook 

geeft de analyse inzicht in de belemmeringen. Landelijk kan alvast onderzocht 

worden of en hoe die opgelost kunnen worden. 

- De analyses van het PBL zijn gefocust op de bovenregionale en nationale aspecten, 

dus niet afzonderlijk per regio. 

NP RES zal de uitkomsten uit de analyse in gesprek brengen met regio’s. Ook vormt het 

de basis voor het bestuurlijke gesprek tussen de regio’s onderling in de zomer (peer to 

peer).  

 

Waardering 

Alle bij het NP RES betrokken partijen spreken hun waardering uit voor de regio’s dat zij 

ondanks de gevolgen van het coronavirus voortgang boeken in het RES-proces. Er zijn 

regio’s die nu al een (voorlopige) concept-RES gereed hebben. Sommige regio’s zullen 

in staat zijn een bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te leveren op 1 juni of voor de 

zomer. We willen deze regio’s stimuleren vooral door te gaan met de RES 1.0 en daarbij 

volksvertegenwoordigers en samenleving intensief te betrekken. Zij kunnen andere 

regio’s laten profiteren van hun kennis en inzichten door deze actief te delen. 

 

Ondersteuning NP RES 

NP RES blijft de regio’s maximaal ondersteunen. De ondersteuning vanuit NP RES is en 

blijft gericht op alle 30 RES’en. Denk aan ondersteuning in de afstemming met 

volksvertegenwoordigers, het proces van ruimtelijke inpassing, keuzes met betrekking 

tot systeemefficiëntie, samenhang met de Transitievisie Warmte (TVW), de vertaalslag 

naar de uitvoering et cetera. De komende weken vinden diverse online-bijeenkomsten 

plaats en komen kennisproducten en ondersteuningsinstrumenten beschikbaar. Voor 

geïnteresseerde regio’s zijn er deze maand twee online klankbordgroepen ‘van concept 

naar 1.0’. Ook de bestuurlijke bijeenkomst van 20 april gaat online door. Daar kunnen 

bestuurders hun ervaringen en uitdagingen delen die het werken aan de RES biedt, 

zeker in deze tijd. 

 

Op vrijdag 10 april organiseert NP RES van 09.30-10.30 een online bijeenkomst voor 

RES-coördinatoren die graag toelichting willen op de brief. U kunt uiteraard ook terecht 

bij uw regionale accounthouder van NP RES. 

 

Met hartelijke groet,  

 

mede namens VNG, IPO, Unie van Waterschappen, BZK, EZK en de voorzitters van het 

voortgangsoverleg en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving 

 

Kristel Lammers 

Directeur NP RES 
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Bijlage: Achtergrond: afspraken Klimaatakkoord 

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat onder coördinatie van het NP RES een 

appreciatie van de RES’en zal worden uitgevoerd. Dat hield in dat elke regio op 1 juni 

2020 zijn concept-RES zou aanbieden aan het NP RES. Waarna PBL de concept-RES’en 

zou doorrekenen. Zowel kwantitatief (tellen de concept-RES’en op tot het nationale doel 

van 35 TWh). Als kwalitatief: een waardering op de afwegingskaders maatschappelijk 

en bestuurlijk draagvlak, efficiëntie van het energiesysteem en ruimtelijke inpassing.  

Op basis daarvan zou NP RES in de zomer gesprekken voeren in de regio’s, gericht op 

het leren van de concept-RES. Daarnaast zouden de regio’s onderling hun RES’en 

vergelijken, met aandacht voor een evenwichtige verdeling van de opgave tussen de 

regio’s. De PBL analyse zou in oktober openbaar worden samen met het advies van NP 

RES. 

 

Omdat afspraken in het Klimaatakkoord onderling samenhangen, is over de 

verschuivingen in het tijdschema overleg gevoerd met zowel BZK, EZK, VNG, IPO en 

Unie van Waterschappen, als met de voorzitters van het Voortgangsoverleg 

Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. De 

komende periode werken NP RES, EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen de 

impact van het nieuwe tijdschema uit.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



From: Raadsgriffie
Sent: donderdag 23 april 2020 17:02:52
To: Raadsgriffie
Cc:
Subject: Bericht college over de planning besluitvorming Ontwerp-RES met concept-bod
Attachments: 20055__19102_Tijdslijn_Energietransitie_VERSIE1_DEF.pdf; 20055__19102_Tijdslijn_Energietransitie_VERSIE2_v02.pdf; 20200423

samenhang beleidsdossiers energietransitie.pdf

Aan de raadsleden en frac�eassistenten
 
Hieronder tre� u aan een bericht van wethouder De Weger en wethouder Noorthoek in rela�e tot de planning van het bod RES U16 (met bijlagen),
in rela�e tot de behandeling van de mo�es over dit onderwerp vanavond.
 
 
Beste raadsleden,
 
In het raadsvoorstel Ontwerp regionale energie strategie U16 met concept-bod (20R.00315) vraagt het college u te besluiten over het ontwerp-RES
en concept-bod voor 1 juni. Onlangs ontvingen wij een brief van 8 april 2020 van het Na�onaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES),
waarin zij aangeven dat er meer ruimte wordt geboden voor de besluitvorming. De datum voor het indienen van de bestuurlijk geaccordeerde
ontwerp-RES met concept-bod bij NPRES is verschoven naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat u als raad de mogelijkheid hee� om in plaats van vóór
1 juni, de oorspronkelijke datum, meer ruimte te nemen voor het besluit over de ontwerp-RES, doch uiterlijk voor 1 oktober 2020.
Als bijlage heb ik twee �jdslijnen bijgevoegd waarin de samenhang en de besluitvorming in de Raad te zien is van verschillende beleidstrajecten. De
eerste �jdlijn van maart 2020 betre� de oorspronkelijke �jdslijn zoals beschreven in het raadsvoorstel 20R.00315, toen de brief van NPRES nog niet
bekend was. In de tweede �jdslijn is de brief van de NPRES verwerkt. Hierin is ook de op�e om meer ruimte te nemen voor de besluitvorming over
het ontwerp-RES weergegeven. In beide �jdslijnen kunt u ook zien wat de stappen zijn in het proces om te komen tot het afwegingskader
grootschalige duurzame energie.
 
Zoals gezegd kunt u als raad gebruik maken van de ruimte voor besluitvorming die NPRES biedt. Bij uw overwegingen wil ik u het volgende
meegeven:

Het afwegingskader grootschalige duurzame energie is leidend voor de bijdrage van Woerden aan het bod RES U16. Het proces om te komen
tot dit afwegingskader loopt. U bent als raad geïnformeerd over de opbrengsten van het par�cipa�eproces van fase 1, waarin we geluisterd
hebben naar de omgeving.
Extra informa�e die beschikbaar komt, indien u besluit gebruik te maken van de ruimte voor besluitvorming die NPRES u biedt, zijn:

In fase 2 van het afwegingskader staan dilemma’s centraal. In juni ontvangt u de opbrengsten van deze fase. Indien de raad besluit de
besluitvorming over de ontwerp regionale energiestrategie met concept bod uit te stellen tot juli kan deze informa�e betrokken
worden bij de besluitvorming.
Een webinar over het ontwerp regionale energiestrategie met concept bod: het college is in overleg met de regio om een webinar te
organiseren voor onze inwoners om de ontwerp RES met concept bod toe te lichten. We streven ernaar dit voor het zomerreces te
organiseren. Ook de daar gestelde vragen en opgehaalde meningen kan het college met de raad delen om de besluitvorming te
ondersteunen.

De informa�e die voortkomt uit fase 3 van het afwegingskader komt pas in half oktober beschikbaar voor de raad, doordat het college van
mening is dat voor een goede par�cipa�eproces het nodig is om gedurende het proces inwoners en bedrijven ook fysiek te ontmoeten.

 
 
Raadsgriffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening






 

Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie, versie april 2020 
 

 
In deze toelichting worden de belangrijkste processen kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. 
Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd kan veranderen. Het stappenplan wordt bij toekomstige 
raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten. 
 
Rijk. Klimaatakkoord 
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990, dit is een tussendoel naar het 
doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. Het kabinet heeft bedrijven en organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie 
in 203 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het 
nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In november 2019 heeft de bijzonder ALV van VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door VNG. 
 
Regionale Energie Strategie 
In het nationaal Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als het gaat om het realiseren van de doelen voor de gebouwde omgeving en 
duurzame elektriciteitsopwekking (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019). In het nationaal Klimaatakkoord staat dat 
het behalen van de doelstellingen voor de gebouwde omgeving en elektriciteit een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. 
Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een regionale energie strategie om invulling te geven aan de doelstellingen voor de gebouwde 
omgeving en elektriciteit. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de regionale energiestrategie. 
 
Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van belanghebbenden 
onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame energie beschrijven de 
wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft. 
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en ruimte op 
het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap. In het afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige 
duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. 
Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader via de zienswijzeprocedure vastgesteld door de raad. Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de 
raad ook ingebracht in de regionale energie strategie. 
 
Gemeentelijke warmtevisie 
De gemeentelijke warmtevisie is een overkoepelend transitieplan voor warmte dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening 
wil vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden worden. 
Het geeft inzicht in de gedeelde wensen, keuzes en afwegingen en manieren om de transitie betaalbaar te houden voor iedereen. Het beschrijft ook de benodigde 
rollen en mogelijke samenwerkingen in de gemeente en in de regio. 
De startnotitie warmtevisie Woerden geeft inzicht in het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. 
De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor verdere uitwerkingen van warmteplannen per wijk waarin per wijk zal worden beschreven hoe de 
gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame warmte. De warmtevisie wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de regionale energiestrategie. 



2019 2020 2021 >

Samenhang beleidsdossiers energietransitie
Besluitvorming Raad    maart 2020

maart 2020

R
IJ

K
K

LI
M

A
A

TA
K

K
O

O
R

D

R
EG

IO
N

A
A

L
R

E
S-

U
1

6
W

A
R

M
T

E
V

IS
IE

A
FW

E
G

IN
G

SK
A

D
E

R

W
O

ER
D

EN

Startnotitie 
gemeentelijke 
warmtevisie

18R.00158

Terug-
koppeling 
participa-
tie fase 1

20R.00117

Participatie-
proces

19R.008920

Definitief 
afwegingskader

Startnotitie 
afwegingskader 
energieopwekking

18R.00158

Vaststellen 
Regionale 
Energie Analyse

19R.00194

Samenwerken
RES-U16

19R.00179

Ondertekening 
Klimaatakkoord 
door VNG

Indienen RES 1.0 
door 30 RES-regio’s

Gemeentelijke 
warmtevisies

Verordening
Bodemenergie

19R.00617

Besluit Raad Informeren Raad Deadlines van het Rijk voor de regio / gemeente

Omgevingswet

Gemeentelijke 
warmtevisie

Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4

Startnotitie 
RES-U16

19R.00618

RES 1.0 met 
definitief 
bod

Effect corona-
maatregelen 
op participa-
tie

20R.00376

Terug-
koppeling 
participa-
tie fase 2

College-
besluit 
concept 
afwegings-
kader

Start doorrekening 
PBL concept-
biedingen

Indienen 
ontwerp-RES met 
conceptbod door 
30 RES-regio’s

Ontwerp 
RES-U16 met 
concept bod

20R.00315



2019 2020 2021 >

Samenhang beleidsdossiers energietransitie
Besluitvorming Raad    april 2020, na brief NPRES

april 2020

R
IJ

K
K

LI
M

A
A

TA
K

K
O

O
R

D

R
EG

IO
N

A
A

L
R

E
S-

U
1

6
W

A
R

M
T

E
V

IS
IE

A
FW

E
G

IN
G

SK
A

D
E

R

W
O

ER
D

EN

Startnotitie 
gemeentelijke 
warmtevisie

18R.00158

Terug-
koppeling 
participa-
tie fase 1

20R.00117

Participatie-
proces

19R.008920

Definitief 
afwegingskader

Startnotitie 
afwegingskader 
energieopwekking

18R.00158

Vaststellen 
Regionale 
Energie Analyse

19R.00194

Samenwerken
RES-U16

19R.00179

Ondertekening 
Klimaatakkoord 
door VNG

Indienen RES 1.0 
door 30 RES-regio’s

Gemeentelijke 
warmtevisies

Verordening
Bodemenergie

19R.00617

Besluit Raad Informeren Raad Deadlines van het Rijk voor de regio / gemeente

Omgevingswet

Gemeentelijke 
warmtevisie

Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4

Startnotitie 
RES-U16

19R.00618

Ontwerp 
RES-U16 met 
concept bod

20R.00315

RES 1.0 met 
definitief 
bod

Effect corona-
maatregelen 
op participa-
tie

20R.00376

Terug-
koppeling 
participa-
tie fase 2

College-
besluit 
concept 
afwegings-
kader

Start doorrekening 
PBL concept-
biedingen

Indienen 
ontwerp-RES met 
conceptbod door 
30 RES-regio’s

Ontwerp 
RES-U16 met 
concept bod

20R.00315



 

Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie, versie april 2020 
 

 
In deze toelichting worden de belangrijkste processen kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. 
Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd kan veranderen. Het stappenplan wordt bij toekomstige 
raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten. 
 
Rijk. Klimaatakkoord 
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990, dit is een tussendoel naar het 
doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. Het kabinet heeft bedrijven en organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie 
in 203 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het 
nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In november 2019 heeft de bijzonder ALV van VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door VNG. 
 
Regionale Energie Strategie 
In het nationaal Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als het gaat om het realiseren van de doelen voor de gebouwde omgeving en 
duurzame elektriciteitsopwekking (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019). In het nationaal Klimaatakkoord staat dat 
het behalen van de doelstellingen voor de gebouwde omgeving en elektriciteit een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. 
Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een regionale energie strategie om invulling te geven aan de doelstellingen voor de gebouwde 
omgeving en elektriciteit. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de regionale energiestrategie. 
 
Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van belanghebbenden 
onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame energie beschrijven de 
wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft. 
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en ruimte op 
het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap. In het afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige 
duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. 
Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader via de zienswijzeprocedure vastgesteld door de raad. Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de 
raad ook ingebracht in de regionale energie strategie. 
 
Gemeentelijke warmtevisie 
De gemeentelijke warmtevisie is een overkoepelend transitieplan voor warmte dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening 
wil vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden worden. 
Het geeft inzicht in de gedeelde wensen, keuzes en afwegingen en manieren om de transitie betaalbaar te houden voor iedereen. Het beschrijft ook de benodigde 
rollen en mogelijke samenwerkingen in de gemeente en in de regio. 
De startnotitie warmtevisie Woerden geeft inzicht in het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. 
De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor verdere uitwerkingen van warmteplannen per wijk waarin per wijk zal worden beschreven hoe de 
gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame warmte. De warmtevisie wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de regionale energiestrategie. 
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