Utrechtse Heuvelrug, 16 mei 2019

Geachte leden van colleges van B&W in de regio U16, GS van de provincie Utrecht en DB’s van
waterschappen in de provincie Utrecht,

Hierbij bieden wij, leden van de Bestuurstafel Klimaatneutrale regio / RES U16, u de Startnotitie
RES U16 aan. Deze startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de
eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Deze RES-regio bestaat uit 16
gemeenten en 4 waterschappen in de provincie Utrecht én de provincie Utrecht.
Startnotitie RES U16
De startnotitie is de eerste formele stap om te komen tot een Regionale Energie Strategie. In het
Nationale Klimaatakkoord, dat naar verwachting in 2019 zal worden ondertekend, is
afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s als gelijkwaardige partners
invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale energieopgave. Dat doen regio’s in Regionale
Energiestrategieën (RES) die tenminste een strategie voor duurzame elektriciteit (grootschalige
opwek) en een strategie voor duurzame warmte zullen bevatten. In de U16 regio willen we
daarbij extra inzetten op zon op dak en op energiebesparing door isolatie.
Omdat het nationale klimaatakkoord nog niet is ondertekend, is er nog geen volledig zicht op de
meer gedetailleerde afwegingskaders van het Rijk voor de beoordelingen van de RESsen. De
beschrijving van de resultaten en de stappen om te komen tot de resultaten in de startnotitie zijn
nog op hoofdlijnen. Ook is op dit moment nog niet bekend wat de financiële bijdrage van het
Rijk aan de totstandkoming van de RES U16 zal zijn en welk deel van de kosten door de
deelnemers zelf zal moeten worden opgebracht. Een en ander zal worden uitgewerkt in een plan
van aanpak dat we aan colleges en DB’s voor vaststelling zullen voorleggen. Uiteraard is de
financiële bijdrage van het Rijk dan het eerste dekkingsmiddel.
Voorleggen startnotitie aan gemeenteraad, PS of AB
Zodra het nationale klimaatakkoord zal zijn ondertekend, is de tijd om tot een regionale strategie
te komen gelimiteerd. Om zoveel mogelijk tijd te hebben om met gemeenteraden, provinciale
staten en algemeen besturen van de waterschappen te overleggen over onze U16 RES hebben wij
besloten om met het voorleggen van de startnotitie niet te wachten op de ondertekening van het
nationale klimaatakkoord. Wij vragen u om de startnotitie bij voorkeur voor de zomer en
uiterlijk in september 2019 met een positief advies ter vaststelling voor te leggen aan uw
gemeenteraad, provinciale staten of algemeen bestuur. Dit is van belang in verband met het
korte tijdspad dat we verwachten vanuit het Nationaal Klimaatakkoord voor de totstandkoming
van de RES 1.0.

Met het vaststellen van de startnotitie:
-

geven deze gremia de bestuurlijke opdracht om te komen tot de RES-U16,

-

bevestigen ze de deelname van de eigen gemeente, provincie of waterschap

-

en spreken de intentie uit om te zijner tijd de maatregelen uit de RES te borgen in het
eigen omgevingsbeleid.

De beslispunten die samenhangen met deze startnotitie zijn :
1. Kunt u instemmen met de inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 2.2
van de startnotitie ?
2. Kunt u instemmen met de het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie?
3. Kunt u instemmen met vaststelling van de startnotitie?
We kunnen ons zeer goed voorstellen dat gemeenteraden, provinciale staten of AB’s reacties en
opmerkingen hebben bij onderdelen van de startnotitie. We vragen u ons een college-reactie te
sturen naar aanleiding van de uitkomst van de besluitvorming in uw raad, algemeen bestuur en
provinciale staten. Heel graag ontvangen wij deze reactie uiterlijk begin oktober 2019. Wij zullen
uw college een notitie zenden waarin we aangegeven hoe we omgaan met de eventueel
binnengekomen reacties. Hoe we de startnotitie tot uitvoering willen brengen zullen we
uitwerken in nauwe afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers in een plan van aanpak dat
we aan uw college of Dagelijks Bestuur zullen voorleggen.
Gesprek met de samenleving (participatie)
Naast het gesprek in raden, staten en besturen is ook het gesprek met de samenleving van het
grootste belang. Op regionaal niveau heeft een eerste gesprek met regionaal georganiseerde
belanghebbenden plaatsgevonden (op 10 mei 2019). Deze bijeenkomst is bezocht door ruim 50
belanghebbenden. Het was een goede eerste stap met zinvolle bijdragen waar we mee verder
gaan. Zoals u in de startnotitie kunt lezen, is het ons voorstel om het gesprek met inwoners
vooral op lokaal niveau te voeren, waarbij om redenen van efficiency en eenduidigheid op
regionaal niveau communicatiemiddelen worden ontwikkeld en ondersteuning wordt geboden.
Vervolg
Op basis van de startnotitie maken we een ontwerp RES met een concept bod voor duurzame
elektriciteit en vervolgens een definitief RES met een definitief bod. Beiden zullen te zijner tijd
aan u worden voorgelegd met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad,
provinciale staten of algemeen bestuur.
Wij staan allen voor grote nieuwe opgave op energie en wij zien uit naar de voortgang van onze
samenwerking hierop in de regio.
Met vriendelijke groet, namens alle deelnemers aan de Bestuurstafel KNR / RES U16,

Rob Jorg en Hilde de Groot, Bestuurlijke trekkers RES U16

