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Maatschappelijk effect en doel van het voorstel
Het voorstel is erop gericht om via de startnotitie als regio gezamenlijk de uitgangspunten en
het proces vast te stellen waarmee de regio komt tot de eerste Regionale Energiestrategie
U16-regio.
Voorstel
In te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie.

Besluit Raad 08 oktober 2019:

Basis
Inleiding
In het ontwerp Klimaatakkoord is afgesproken is dat gemeenten, provincies en waterschappen in
regio’s invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES).
Wij stellen samen met de RES-regio U16 een Regionale Energiestrategie op.
Deze startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale
Energiestrategie (RES) van de RES-regio U16. De startnotitie is opgesteld in opdracht van de
bestuurstafel RES-U16 en deze wordt voor besluitvorming aan de raden, algemene besturen (AB’s)
en de Staten voorgelegd.
U wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen en in te stemmen met de uitgangspunten en het
proces. Met het vaststellen van de startnotitie geeft uw raad de bestuurlijke opdracht om te komen tot
een RES-U16. Dit betekent dat we het commitment uitspreken om samen op regioniveau een RES op
te stellen. Daarnaast spreken wij de intentie uit om de maatregelen uit de RES te zijner tijd te gaan
borgen in het omgevingsbeleid.

Verdere proces
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VERDIEPING
Inleiding
Zeist wil een gemeente zijn waar het prettig wonen, werken en leven is. Samen met inwoners,
bedrijven en maatschappelijke partners bouwen we aan een gezond en duurzaam Zeist zodat we
onze kinderen een leefbare toekomst geven. Dit doen wij mede vanuit de landelijke en regionale
context.
Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s
invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES). Er zijn
dertig regio’s. In het Ontwerp van het Klimaatakkoord (december 2018) is opgenomen dat de RES
tenminste een strategie voor duurzame elektriciteit en een strategie voor duurzame warmte dient te
bevatten. De RES moet tenminste inzichtelijk maken welk deel van de nationale opgave voor 2030 in
de regio vorm krijgt én dient aannemelijk te maken dat deze ook voor 2030 gerealiseerd gaat worden.
De RES moet elke twee jaar geactualiseerd worden.
Naast de 16 gemeenten wordt binnen de RES U16 samen gewerkt met vier waterschappen (in U16
gebied) en de provincie Utrecht. De besluitvorming over deze samenwerking verloopt via de
gemeenteraden, AB’s en provinciale staten van de betrokken bestuursorganen. Stedin maakt als
netwerkbeheerder ook deel uit van de samenwerking en is verantwoorlijk voor het opstellen een
impactanalyse op de energie-infrastructuur.
Binnen de regio wordt op meerdere thema’s samengewerkt. Om integraal deze thema’s op te pakken
wordt in U16-verband gewerkt aan het Regionaal Economisch Programma (REP). Energie is één van
de thema’s van de REP.
De eerder aangeboden Routekaart ‘Nieuwe energie voor Zeist’ geeft aan wat de route van de
gemeente Zeist is om te komen tot een energieneutrale gemeente. Deze Startnotitie geeft aan hoe wij
regionaal op het thema energie samenwerken en hoe wij als regio U-16 komen tot de RES 1.0.
ARGUMENTATIE
Met het opstellen van de Regionale Energiestrategie U16-regio geven we invulling aan opdrachten
vanuit het Rijk.
Om klimaatontwrichting tegen te gaan wordt gewerkt aan een landelijk klimaatakkoord met daarin
concrete opdrachten voor gemeenten en regio’s. Eén van deze opdrachten is dat alle gemeenten in
regionaal verband een ‘bod’ doen richting het rijk voor de hoeveelheid grootschalige opwek tot 2030 in
de regio en een strategie voor de verdeling van warmtebronnen. De startnotitie is de eerste formele
stap om te komen tot een Regionale Energiestrategie U16-regio. Met het vaststellen van deze
startnotitie spreken we als regio de te hanteren uitgangspunten en het te lopen proces af. De inhoud
van het conceptbod wordt t.z.t ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Belangrijke vervolgstappen zijn:
 het ontwerp RES 1.0 inclusief concept bod duurzame elektriciteit,
 definitieve RES 1.0 inclusief definitief bod duurzame elektriciteit,
 de implementatie in omgevingsbeleid en
 de realisatie van grootschalige duurzame elektriciteitsopwek

Binnen de U16 wordt ook samengewerkt aan het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), waarvan
de energieopgave onderdeel is.
Het REP is en programma waarin op verschillende thema’s (wonen, werken, bereikbaarheid,
landschap, energie) wordt samen gewerkt. Elke thema kent zijn eigen dynamiek. Het doel van de REP
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is binnen deze eigenheid van thema’s te komen tot een samenhangende aanpak. Het vaststellen van
de startnotitie RES geeft helderheid over de uitgangspunten en het proces om te komen tot een RES
1.0
Met regionale samenwerking kunnen we gemeentegrensoverschrijdende energievraagstukken beter
aanpakken.
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van warmtebronnen en warmtenetten, die door meerdere
gemeenten gebruikt (kunnen) worden. En de ruimtelijke impact van windmolens die (vaak)
gemeentegrensoverschrijdend is.
De uitgangspunten in de startnotitie bieden voldoende ruimte voor een waardevolle regionale
samenwerking.
Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: aansluiten bij de landelijke doelstelling en scope, de
energievraag sterk verminderen (bijvoorbeeld via isoleren en elektrificatie van het vervoer),
zorgvuldige afweging voor toevoegen grootschalige energieopwekking in relatie tot andere opgaven
binnen de REP, de lokale omgeving voordelen ervaart van duurzame energieprojecten en dat
deelnemende overheden bereid zijn eigen beleidskaders en uitgangspunten die de praktische
haalbaarheid van duurzame energie belemmeren ter discussie te stellen.
De regionale aanpak sluit bij en versterkt de gemeentelijke Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist
Door regionaal samen op te trekken kunnen slimme keuzes gemaakt worden, kan synergievoordeel
behaald worden en kunnen zaken worden opgepakt die op gemeentelijke schaal niet gerealiseerd
kunnen worden.

TOELICHTING

Financiën
Randvoorwaarde om in lijn met deze startnotitie tot de RES 1.0 te komen, is dat capaciteit en
middelen beschikbaar zijn. Vanuit het rijk wordt, indien het klimaatakkoord wordt ondertekend, een
beperkte bijdrage aan de regio gegeven. Aanvullend wordt een bijdrage van elke partner in de RES
gevraagd. De financiële consequenties hiervan worden duidelijk bij het nog nader uit te werken plan
van aanpak. Deze wordt voorgelegd aan de colleges en DB’s. Het college zal over de financiële
bijdrage vanuit Zeist een besluit nemen binnen de door de raad gestelde (financiële) kaders. Voor de
bijdrage in 2019 is dekking vanuit het budget voor duurzaamheid, hierin is reeds een bijdrage voor de
RES begroot. Voor 2020 en de volgende jaren moet hierover nog een besluit genomen worden bij de
vast te stellen begroting 2020. Bij de indicatie van het meerjarenbudget voor de Routekaart is
rekening gehouden met een financiële bijdrage vanuit Zeist voor de totstandkoming van de RES.

Communicatie
Na besluitvorming door de gemeenteraad maken we de Startnotitie in de samenleving bekend via een
persbericht, een websitenieuwsbericht (met pdf van de Startnotitie) en op www.zeist.nl.

Risico’s
Kort tijdsbestek
De periode waarin wij als regio de RES 1.0 moeten opleveren is kort, mogelijk wordt deze met een
half jaar verlengd, maar ook dan blijft de tijdsplanning krap. In het voorgestelde proces om te komen
tot de RES 1.0 is hier rekening mee gehouden, al blijft het een ambitieus en uitdagend tijdsplanning.
Klimaatakkoord nog niet definitief
Tijdens het schrijven van dit raadsvoorstel is het Klimaatakkoord nog niet definitief ondertekend door
alle partijen. Dit betekent dat de definitieve randvoorwaarden kunnen wijzigen. Ook de toegezegde
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gelden komen pas vrij op het moment dat het Klimaatakkoord definitief is. De verwachting is dat het
rijk voor de zomer het klimaatakkoord tekent en dat dit in het najaar door de VNG, IPO en
Waterschappen gebeurt. Zes maanden na oktober/november zou de regio dan een eerste concept
RES moeten opleveren aan het rijk. Vanwege deze krappe tijdsplanning is er voor gekozen de
startnotitie al voor het definitieve klimaatakkoord vast te laten stellen. Bij het uitwerken van het plan
van aanpak en bij het opstellen van de concept RES 1.0 worden eventuele wijzigingen van het
definitieve klimaatakkoord meegenomen. Mocht er onverhoopt toch geen klimaatakkoord komen, dan
blijft de regionale ambitie om een energieneutrale regio te worden maar is de regionale samenwerking
daarbij wel vrijblijvender.

VERDERE PROCES
Planning en uitvoering
De startnotitie bevat een planning. Het vaststellen van de startnotitie is stap 1 in het komen tot een
RES. De volgende stap is het opstellen van een concept RES 1.0.
Het college is gevraagd om uiterlijk begin oktober een reactie te sturen aan de bestuurlijk trekkers
RES U16. Eventuele reacties of opmerkingen vanuit de raad worden hierin opgenomen.
BIJLAGEN
1. Startnotitie Regionale Energiestrategie U16-Regio
2. Aanbiedingsbrief Regionale Energiestrategie U16-Regio
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RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 19RV043

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2019;
BESLUIT:

1. In te stemmen met het de startnotitie Regionale Energiestrategie.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 08 oktober 2019
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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