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?
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?
3. Wat is het plan als in mei geen of onvoldoende geld beschikbaar komt
vanuit het rijk voor de duurzame energie opwekking?
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?
5. Is er een communicatieplan opgesteld voor de regionale energietransitie?
6. Is in het communicatieplan als doel opgenomen het creëren van urgentie
en betrokkenheid bij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties?
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?
8. Hoe kijkt u aan tegen het voorstel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug?
Is dit een haalbaar voorstel? Is dit een wenselijk streven?
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?

