
 
 
Forum samenleving: 11 april 2022 
Agendapunt 7 Vervolg na vaststelling RES 
 

 
U geeft aan in RIB D/22/050902 dat de begroting van 2022 ontoereikend is om de taken uit het 
klimaatakkoord te kunnen uitvoeren en ook voor de uitvoering van RUP onvoldoende budget te 
beschikken.  
 
Wij sluiten ons aan bij de eerste vraag van het CDA bij dit stuk:  
 

1. Welk budget heeft u nodig om volledig aan de planning te kunnen voldoen?  
 
Antwoord: 
Op basis van de berekeningen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is de 
verwachting dat Oudewater per jaar Euro 350.00 nodig heeft om alle taken uit het 
Klimaatakkoord uit te voeren. De inschatting van de ROB is dat 80% van de benodigde 
capaciteit voor uitvoer van het Klimaatakkoord bij gemeenten benodigd is voor de 
warmtetransitie en 20% voor de elektriciteitstransitie. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft de concept bedragen voor 2022 bekend gemaakt. Voor gemeente 
Oudewater gaat het om Euro 97.674. In de meicirculaire wordt het definitieve bedrag 
bekend gemaakt. Daarnaast komt er vanuit het Rijk een nationaal isolatieprogramma. 

 
Aanvullend vragen wij u:  
 

2. Heeft u een risicoanalyse gemaakt van het niet (volledig) kunnen uitvoeren van de taken van 
het klimaatakkoord of de uitvoering van de RUP? En zo ja kunt u deze met ons delen? En zo 
nee, waarom niet?  
 
Antwoord: 
Er is geen risicoanalyse gemaakt. Voor de uitvoering van de taken van het Klimaatakkoord 
ligt er immers een toezegging dat gemeenten procesgelden gaan krijgen.  
 

3. Wat is het plan als in mei geen of onvoldoende geld beschikbaar komt vanuit het rijk voor de 
duurzame energie opwekking? 
 
Antwoord: 
Het beschikbaar komen van procesgelden vanuit het Rijk is een voorwaarde geweest bij de 
besluitvorming over de RES 1.0.  

 

 
In de uitgangspunten voor de governance in de RES1.0 (bijlage A10 Regionaal Uitvoeringsprogramma 
RES U16, versie 1.0.1, p26) staat aansprekend: ‘We claimen de energietransitie niet als overheden. De 



energieopgave is van iedereen’. De RES1.0 en het afwegingskader is opgesteld op basis van een 
participatietraject.  
 
Onze vragen zijn:  
 

4. Op welke manier worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ook in 
het vervolg na vaststelling RES1.0 betrokken?  
 
Antwoord: 
Vanuit de regio U16 vindt regionale communicatie plaats voer de energietransitie in het 
algemeen en de RES U16 in het bijzonder waaronder procescommunicatie van RES 1.0 naar 
RES 2.0 en actieve communicatie over participatie, duurzame elektriciteit en warmte. 
 

5. Is er een communicatieplan opgesteld voor de regionale energietransitie?  
 
Antwoord : 
In het Regionaal Uitvoeringsplan is een overzicht van activiteiten opgenomen, dat kan 
worden gezien als communicatieplan. 
 

6. Is in het communicatieplan als doel opgenomen het creëren van urgentie en betrokkenheid 
bij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties? 
 
Antwoord: 
Ja. Het doel van de communicatie is om transparante en heldere informatie over de urgentie 
van de energietransitie en het proces dat de RES doorloopt voor de verschillende 
doelgroepen (overheden, inwoners, maatschappelijke partijen, markt). 

 
Zie als voorbeeld ook de energieconferentie georganiseerd in Houten.  
 

 
 
In het overzicht besluitvorming RES1.0 staan de ingebrachte amendementen en moties van 
gemeenteraden en provinciale staten. In de gemeente Houten is motie M3.1 ingebracht waarin 
benoemd wordt het streven naar 100% lokaal eigenaarschap als uitgangspunt. In hetzelfde overzicht 
heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug motie M14 ingebracht waarin gesproken wordt over een 
voorstel voor een financieel kader voor participatie waarin ook vormen van passieve participatie en 
het instellen van een omgevingsfonds benoemd worden. De energietransitie is een winstgevende 
onderneming.  
 
Onze vragen zijn:  

7. Hoe kijkt u aan tegen dit streven naar 100% lokaal eigenaarschap? Is dit een haalbaar 
streven? Is dit een wenselijk streven?  
 
Antwoord: 
Dit is een politieke vraag, geen technische vraag.  
 

8. Hoe kijkt u aan tegen het voorstel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Is dit een haalbaar 
voorstel? Is dit een wenselijk streven?  
 
Antwoord: 
Dit is een politieke vraag, geen technische vraag. 



9. Op welke manier kunnen wij de inkomsten vanuit grootschalige energieopwekking in de 
gemeente Oudewater op land middels zon en in de toekomst mogelijk ook wind ten goede 
laten komen aan de inwoners van de gemeente in brede zin?  
 
Antwoord: 
In het Afwegingskader grootschalige duurzame energie zijn in hoofdstuk 3 randvoorwaarden 
voor financiële participatie opgenomen. Het Afwegingskader is op 15 juli 2021 door de 
gemeenteraad van Oudewater vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/16:00/Raadsvoorstel-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-Bijlage-2-Afwegingskader-Nieuwe-versie.pdf

