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Consequentie onderbouwing bod Besluit dictum Amendement dictum Omgang Motie dictum Omgang2 Toezeggingen Omgang3 Datum 
vaststellen 

AGV (Waternet) ja nee nee in te stemmen met de RES 1.0 van de regio RES U16 voor zover dit de assets, verantwoordelijkheden en 
taken van het waterschap betreft.

14-10-2021

Bunnik ja ja 1 ja 1 Ontwikkeling binnen lokale bijdrage.

Bouwblok 3: risico op verlaging van bijdrage zonnevelden, ca 0,01TWh (13 
hectare afhankelijk van evaluatie ná 40 hectare), binnen de bijdrage van 
Bunnik
Bouwblok 4: verminderd perspectief op wind

De Regionale Energie Strategie RES 1,0 vast te stellen inclusief de bijlage 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 met die 
restrictie dat in deze documenten het zoekgebied voor wind in Bunnik wordt verwijderd en het 
genoemde plafond van 53ha aan zonnevelden pas wordt besproken afhankelijk van de uitkomst van de 
evaluatie door de raad van het huidige zonneveldenbeleid

A1. Gevraagde beslissing: De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlage 1, 4, 5, 6, 7, 8, en 12 met die restrictie dat in 
deze documenten het zoekgebied voor wind in Bunnik wordt verwijderd en het genoemde plafond van 53ha aan zonnevelden pas wordt besproken 
afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie door de raad van het huidige zonneveldenbeleid.

A1. verwerken in 
vervolg RES

M1. Roept het college op: - "Beleidsregels wind in Bunnik" zo spoedig mogelijk aan de raad te presenteren, 
met inachtneming van deze constateringen, doch uiterlijk in Q4.

M1. uitvoering 
door eigen college

T1. Als de 40 ha zonnevelden zijn gerealiseerd een evaluatie houden.

T2. Bij het college van Zeist aandringen dat de participatie weer wordt opgestart en ervoor zorgen dat het college van Zeist weer in gesprek gaat met de inwoners van Odijk over het onderzoek dat daar plaatsvindt over wind. De zorg van de inwoners ook middels een brief aan het college van B&W van Zeist kracht bij zetten

T3. Schriftelijk reageren of en hoe de intentie van motie 1 kan worden uitgevoerd.

T1-3. Uitvoering 
door eigen college

23-9-2021

De Bilt ja nee nee 1. de bijgaande Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en 
het college op te dragen daaraan in regionaal verband uitvoering te geven.

30-9-2021

De Ronde Venen ja nee nee Ontwikkeling U16

Bouwblok 3: toevoeging bijdrage en zoekgebieden DRV aan onderbouwing 
van het bod, 0,114 TWh.

1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de energieregio U16 vast te stellen, inclusief 
de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 
2. Het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.

A2. Raadsbesluit 5 juli 2021: De regio U16 per brief te laten weten dat de bij beslispunt 2 genoemde zoekgebieden en voor de
opgave zon op grote daken we voor de RES 1.0 in 2030 een bijdrage leveren van 410 TJ (0,114 TWh). Dat is conform onze totale ambitie voor 2040.

A2. verwerken in 
vervolg RES

29-9-2021

Houten ja nee ja5 Ontwikkeling binnen lokale bijdrage.

Bouwblok 1: Verschuiving van Goyerbrug naar bouwblok 3
Bouwblok 4: Aanvullend onderzoek wind (gebied E)

1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 - inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12- vast te stellen, en 
het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband;
2. Daarmee ook akkoord te gaan met de bijdrage van de gemeente Houten aan de RES 1.0: a. Totaal 100 
hectare zonnevelden, waarvan 45 hectare al zijn vergund in het huidige beleid en 55 hectare nieuw te 
realiseren zonnevelden volgens het op 8 juli 2021 vastgestelde nieuwe beleid; b. Het al bestaande 
windpark Houten en het nog in procedure zijnde windpark Goyerbrug.

M2. Nader onderzoek in gang te zetten naar de geschiktheid van zoekgebied “E” (gebied langs de A27 ten 
noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, op dit moment aangemerkt als mogelijk zoekgebied voor 
windmolens) en dit proces naar inwoners te communiceren. 

M3.1. Het streven naar 100% lokaal eigenaarschap (zoals alreeds toegepast bij het kader zonnevelden) als 
uitgangspunt te nemen bij alle nieuwe initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking in Houten; 
2. Het streven naar 100% lokaal eigenaarschap als uitgangspunt te nemen voor nieuw en toekomstig beleid, 
waaronder de nog op te stellen Windvisie. 

M4.1. In januari 2022 een energieconferentie met vertegenwoordigers uit het buitengebied te organiseren, 
met als centrale vraag hoe co-creatie samen met inwoners in het buitengebied kan worden vormgegeven. 
Deze conferentie is voor álle inwoners, ambtenaren, raads- en collegeleden van Houten, die dan inzicht krijgen 
in de technische mogelijkheden en kansen die nu aan de orde zijn, hoe draagvlak kan worden verkregen (zoals 
door lokale participatie) en hoe we de gezondheid van de inwoners kunnen borgen. 
2. De kosten te dekken uit de begroting en dekking hiervoor te zoeken binnen de begroting duurzame 
leefomgeving, of een andere dekking voor te stellen uit bijvoorbeeld het communicatiebudget van de 
gemeente Houten. 

M5. 1. Nog dit jaar in gesprek te gaan met coöperaties/leveranciers om zo snel mogelijk inzicht in de kosten 
voor zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis te krijgen, zodat de raad een beslissing hierover kan 
nemen. 
2. Eveneens te kijken naar nieuwe technieken zoals panelen op de buitenmuur en de mogelijkheden daarvan 
bij leveranciers na te gaan. 

M6. 1. Met U16 gemeenten in gesprek te gaan om plannen te maken of pilots op te zetten om de efficiëntie 
van het elektriciteitsnet te verbeteren. 
2. De U16 gemeenteraden in 2022 te informeren over mogelijke uitkomsten van deze gesprekken, zodat deze 
meegenomen kunnen worden in de RES 2.0. 

M2 t/m 5. 
uitvoering door 
eigen college

M6. verwerken in 
vervolg RES

7-10-2021

IJsselstein ja nee nee 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 - inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12- vast te stellen, en 
het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband

7-10-2021

Lopik ja nee nee Ontwikkeling binnen Lopikerwaard bijdrage.

bouwblok 3: obv besluitvorming juli eigen afwegingskader een 
hoogtebeperking windmolens, toevoeging mogelijkheden zonneveld.

1. de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief 
de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 
2. het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.

28-9-2021

Montfoort nee nvt nvt Ontwikkeling binnen Lopikerwaard bijdrage. 27-9-2021

Nieuwegein ja ja1 ja1 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de RES-bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en 
het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.
2. De ambitie vast te stellen dat Nieuwegein minimaal 14 ha zonneveld wil realiseren tot 2030 en het 
college de opdracht geven hiervoor een Afwegingskader zonnevelden Nieuwegein voor te bereiden.
3. Het college op te dragen er alles aan te doen dat potentiële windturbines van andere gemeenten in de 
U16 geen overlast mogen veroorzaken bij inwoners van Nieuwegein die langs de gemeentegrenzen 
wonen. Daar waar wel zoekgebieden zijn, het betreffende college van B&W per brief hiervan op de 
hoogte te stellen en een afschrift hiervan naar betreffende gemeenteraad te sturen. Voorts dient in de 
brief meegenomen te worden dat de inwoners van Nieuwegein mee dienen te doen met een gedegen 
participatietraject in de betreffende gemeente

A3. Beslispunt 3 toe te voegen:  Beslispunt 3: Het college op te dragen er alles aan te doen dat potentiële windturbines van andere gemeenten in de 
U16 geen overlast mogen veroorzaken bij inwoners van Nieuwegein die langs de gemeentegrenzen wonen. Daar waar wel zoekgebieden zijn, het 
betreffende college van B&W per brief hiervan op de hoogte te stellen en een afschrift hiervan naar betreffende gemeenteraad te sturen. Voorts 
dient in de brief meegenomen te worden dat de inwoners van Nieuwegein mee dienen te doen met een gedegen participatietraject in de 
betreffende gemeente.

A3. uitvoering door 
eigen college

M7. Met woningcorporaties in gesprek te gaan om per complex te bepalen wat nodig is om zonnepanelen op 
woningcorporatiewoningen mogelijk te maken, waarbij sprake is van maximale dakbenutting;  Deze 
‘zoekgebieden’ toe te voegen aan het aanbod vanuit Nieuwegein bij de eerstvolgende RES.

M7. uitvoering 
door eigen college

23-9-2021

Oudewater ja nee nee 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 
2. De uitvoering van de RES 1.0 voor het onderdeel elektriciteit, overeenkomstig het Afwegingskader 
grootschalige duurzame energie (D/21/023926) van de gemeente Oudewater plaatsvindt.

15-7-2021

Provincie Utrecht ja nee ja2 1. De Regionale Energiestrategie 1.0 van de RES regio U16 vast te stellen; 
2. In te stemmen met inzending van de Regionale Energiestrategie 1.0 van de RES regio U16 naar het 
Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES); 
3. GS op te dragen om in overleg met de regionale partners de uitwerking en gezamenlijke realisatie van 
de RES vorm te geven, te bewaken en te faciliteren binnen de kaders van de Omgevingsvisie, (interim) 
Omgevingsverordening en de tijdslijnen van het Klimaatakkoord; 
4. GS op te dragen om, na overleg met de RES-partners, medio 2022 een tussenbalans op te stellen en 
voor te leggen aan Provinciale Staten en daarin inzicht te geven of dan ook: 
a. de plannen voldoende robuust zijn, zoeklocaties voldoende concreet zijn, de aansluitbaarheid op het 
net geborgd is, de verhouding zon en wind voldoende geoptimaliseerd is, en er in voldoende mate zicht 
is op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, 
b. nadere participatie heeft plaatsgevonden en/of initiatieven van onderop ingebracht en benut zijn en 
er zicht is op minimaal 50% lokaal eigendom, 
c. per locatie afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente(n) over de planologische 
besluitvorming en vergunningverlening, gericht op zorgvuldige en tijdige besluitvorming,
d. er voldoende aanvullende locaties zijn als compensatiemogelijkheden voor planuitval, 
e. afhankelijk van de inzichten onder a tot en met d: of inzet van provinciale ruimtelijke instrumenten op 
specifieke locaties gewenst of noodzakelijk is, 
f. waarbij voorafgaand aan een eventuele voorbereiding van de inzet van een ruimtelijk instrument (PIP 
of PB) in ieder geval een consultatie van Provinciale Staten zal plaatsvinden

M8. Provincie als verbinder: Binnen nu en een redelijke termijn in een helder proces te beschrijven hoe en 
wanneer moties en amendementen van gemeenten, waterschappen en provinciale staten worden 
meegenomen in het vervolg van het proces.

M9. Proces hoe verder: • De RES U16 te faciliteren, door in samenwerking met de netbeheerder in
2021 een analyse te maken of met deze aanvullende besluitvorming het
gezamenlijke doel van 1,8 TWh binnen bereik is voor de RES U16;
• In deze analyse aandacht te hebben voor de impact van mogelijke
aanpassingen op de verhouding zon/wind en de betaalbaarheid en
haalbaarheid van de voorgenomen opwek voor het elektriciteitsnet;
• Deze informatie ook te delen met  Provinciale Staten;

M8. verwerken in 
vervolg RES

M9. verwerken in 
vervolg RES

Moties andere RES-en (PS 30 juni 2021) ook van toepassing

TM4. Res in balans
 •de RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van trede 4, te verzoeken de zoekloca es voor windenergie versneld te onderzoeken en gemeenten hierbij ac ef te ondersteunen waar nodig. 
 •Als provincie haar regierol op te pakken en zich in te spannen voor een gebiedsgerichte evenwich ge verhouding tussen zon-pv en windmolens in de RES 2.0 van zowel RES Amersfoort als RES Foodvalley 
 •Om wanneer er loca es afvallen, bij nieuwe zoekgebieden haar rol aan de RES-tafel te gebruiken om eerst te zoeken naar loca es die leiden tot een evenwich ge verhouding tussen zonnepanelen en windmolens.

TM5. Draagvlak en jeugd
     •Zich er ac ef voor in te ze en om het draagvlak te vergroten en naar wegen te zoeken om hieraan uitdrukking te geven; •Gemeenten daarop te a enderen en hen daarbij te ondersteunen; •Ook jongeren een plaats te geven in het vervolg en hun (innova eve) ideeën mee te nemen; •In de afwegingen van besluiten aan te geven op welke wijze dit is meegewogen en hee  vorm gekregen; •PS 

hierover regelmatig te informeren;
TM6. Provinciale dimensie in beeld
 •De plannen die gemeentelijke-,  RES-  en provinciegrenzen overschrijden, met behulp van beeldmateriaal te visualiseren;  
 •Een bemiddelende en coördinerende rol te vervullen bij de uitwerking van plannen met gemeentegrens overs jgende implica es op natuur- en  landschaps-waarden of poten ële hinder voor omwonenden; 
 •Bij verdere uitwerking de samenhang van de planvorming en de voortgang van het proces te borgen en te monitoren;
 •PS daarover te informeren.

TM7. Benut kansen voor energietransitie vanuit toekomstige omgevingskwaliteit
In de verdere uitwerking van de RESsen een proactieve rol te spelen door:
 •betrokken par jen inspira e te bieden door crea eve beelden op te halen, samen te brengen en te delen (bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag, exposi e, publica es)   
 •gemeenten te ondersteunen door perspec ef te bieden via integrale, gebiedsgerichte aanpakken gericht op meerdere kerndoelen van de provincie (bijv via programma’s bodem/water/ s kstof/circulair/bossenstrategie).  
 •Advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit én financiële kennis/crea viteit beschikbaar te stellen aan bestuurders in de RES en aan deelnemers van par cipa etrajecten bij het uitwerken van plannen 
 •zorg te dragen dat ons ruimtelijk instrumentarium niet belemmerend werkt in crea eve voorstellen waarin meervoudig ruimtegebruik de omgevingskwaliteit verbetert.

TM8. Belang van decentrale netwerken opslag en distributie
 •Met de netbeheerder(s) en andere relevante par jen uiterlijk begin 2022 de mogelijkheden van decentrale netwerken, al dan niet gekoppeld aan het centrale netwerk, te verkennen; 
 •een opslag- en distribu estrategie op te stellen en daarop vooruitlopend uiterlijk begin 2022 een informa ebijeenkomst voor PS te organiseren over opslag en distribu e en de rol die de verschillende maatschappelijke partners daarin (kunnen) oppakken.

TM9. Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie
 •In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de par jen die duurzame energieprojecten in de provincie Utrecht realiseren om dwangarbeid in produc eketens te voorkomen. 
 •Zich in te spannen om dwangarbeid in de produc eketen te voorkomen bij duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is. 
 •De Staten voor het eind van 2021 te informeren over de voortgang.

TM10. Biodiversiteit bij grootschalige zon op land
 •Om in de bestuurlijke overleggen van de RES-regio’s de mogelijkheden voor het s muleren/ versterken van de biodiversiteit bij grootschalige opwek van elektriciteit uit zonne-energie op land ac ef te bespreken. 
 •Er in die overleggen op in te ze en dat het s muleren/ versterken van biodiversiteit bij grootschalige opwek van elektriciteit uit zonne-energie op land één van de regionale randvoorwaarden wordt in de RES 2.0. 

 TT11 tm 18 11.Er komt nadere info over de kansen voor mensen met een kleine beurs. 12. Gedeputeerde zal voor het onderwerp energiebesparing aandacht vragen binnen de RES-regio’s. 13. Gedeputeerde zal de visualisa e-tool nog eens onder de aandacht brengen bij de gemeenten 14. Het memo biodiversiteit zal met gemeenten worden gedeeld. 15. Consulta e PS maakt onderdeel uit van 
een eventueel projectbesluit. 16. Info volgt over de gesprekken van de bestuurstafels over de totale sets van aangenomen moties en amendementen. 17. Gedeputeerde zal aan de RES-tafels aandacht vragen voor zaken als circulair, fair trade etc.. 18. Gedeputeerde zal binnen de programmalijn Innovatie van het Energieprogramma pilots innovatie overwegen.

T 4 t/m 18 
uitvoering door het 
eigen college
i.s.m. RES

6-10-2021

Rivierenland ja nee nee - De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband; 
- In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES U16.

24-9-2021

Stichtse Rijnlanden ja nee nee 1. de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband;
2. als waterschap uitvoering te geven aan de RES-en volgens de rolinvulling zoals verwoord in de notitie 
”positiebepaling HDSR in de RES - kaders en kansen”.

6-10-2021

Stichtse Vecht ja nee ja2 1. De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de RES-regio U 16 vast te stellen inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 
6, 7, 8 en 12 en het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 
2. Als onderdeel van de RES 1.0 de Regionale Structuur Warmte vast te stellen. 
3. Als onderdeel van de RES 1.0 de afspraken over organisatie van het vervolg, een onderscheid tussen 
lokale en regionale taken, uitgangspunten voor governance en participatie en het opstellen van een 
regionaal uitvoeringsplan vast te stellen. 
4. Uitvoering te geven aan de RES 1.0 door onder andere lokale uitwerking in ruimtelijk beleid en 
regelgeving.

M10. 1. helderheid te bieden aan inwoners en bedrijven over de meerkosten waarmee zij geconfronteerd 
zullen worden tgv de energietransitie;
2. in de uitvoeringsplannen kostentransparant te zijn voor inwoners en bedrijven;

M11. 1. de business case om een collectief van particuliere woningen en (stal)daken die gezamenlijk meer dan 
de ondergrens van 15 kwp opwekken ter toetsing voor te leggen aan de landsadvocaat opdat helderheid kan 
worden verkregen welke juridische vorm nodig is om dergelijke initiatieven mee te laten tellen voor de RES;
2. na uitsluitsel de juridische uitkomst te delen in U16 en landelijk verband opdat deze mogelijkheid de norm 
wordt en ons landschap zoveel mogelijk behouden blijft;

M10. uitvoering 
door eigen college

M11. uitvoering 
door eigen college

28-9-2021

Utrecht ja nee ja1 1. In te stemmen met de Utrechtse inzet van het resultaat van 0,523 TWh aan projecten inclusief 
grootschalig zon op dak voor het regiobod, waarbij de regionale afspraak is gemaakt om binnen de 
RESU16 samen kansrijke gebieden voor duurzame opwek te blijven verkennen om planuitval op te 
vangen. 2. In te stemmen met het regiobod van 1,8 TWh; 3. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast 
te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het college op te dragen hier uitvoering aan te 
geven in regionaal verband.

M12. Bij de nadere uitwerking van de RES 1.0 nadrukkelijker de kansen van zonne-thermie mee te nemen en 
zonne-thermie actief in te zetten op plaatsen waar (toekomstige) warmtenetten nabij zijn.

M12. verwerken in 
vervolg RES

T19. Motie 312 is ingetrokken met de toezegging dat de wethouder motie 105 regionaal gaat uitdragen:
1. Breeduit uit te spreken dat nieuwe biomassacentrales in Utrecht niet-wenselijk zijn;
2. Met bedrijven, die toch graag een biomassacentrale willen, in gesprek te gaan en bij hen erop aan te dringen af te zien van biomassa, alsook af te zien van fossiele bronnen, en hen te verleiden gebruik te maken van echt duurzame bronnen van energie;
3. Te verkennen op welke wijze, bijvoorbeeld via de mogelijkheden van de Omgevingswet, aanvragen voor nieuwe biomassacentrales geweigerd kunnen worden, en de raad over deze verkenning te informeren en hierbij aan te geven wat de consequenties zijn;
4. Indien de verkenning oplevert dat er mogelijkheden zijn tot het voorkomen van de komst van biomassacentrales, deze instrumenten uitsluitend in te zetten als dit niet tot gevolg heeft dat er fossiele brandstoffen worden gebruikt (dus dat er mogelijkheden zijn om echt duurzame bronnen te benutten).

T19 uitvoering 
door eigen college

7-10-2021

Utrechtse Heuvelrug ja ja3 ja2 Ontwikkeling binnen lokale bijdrage.

Bouwblok 3: verschuiving van 0,035 TWh wind naar nader te bepalen 
techniek, toevoeging extra zoekgebied zon

1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 
2. Het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, niet aan te merken als zoekgebied 
voor windenergie (zie ook het kaartje op bladzijde 17 van bijlage 1 van de Regionale Energie Strategie 1.0 
van de U16) en de RES 1.0 en de bijbehorende bijlagen daarop aan te passen 
3. a. De motie 2020/07 als afgehandeld te beschouwen. 
3. b. Het college op te dragen uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 een actieplan kleinschalig én 
grootschalig zon op daken voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit actieplan wordt in elk geval de 
potentie nauwkeurig in beeld gebracht, een ambitie voor 2030 geformuleerd en concrete acties benoemd 
die tot 2030 gedaan gaan worden om deze ambitie te verwezenlijken. 
4. Het volledige gebied langs de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de RES 1.0 toe te voegen als 
beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen (het zogenaamde zonnelint). 
5. Dat na vaststelling van de RES een evaluatie van het afwegingskader Energie en Landschap, waaronder 
een mogelijke afweging van de energiemix, in de raad plaats vindt.

A4. Aan het voorgesteld besluit toe te voegen  4. Het volledige gebied langs de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de RES 1.0 toe te voegen 
als beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen (het zogenaamde zonnelint).

A5. het Raadsvoorstel onder punt 3 als volgt aan te passen: ‘De motie 2020/07 als afgehandeld te beschouwen.’   Aan het Raadsvoorstel het 
volgende punt toe te voegen: ‘Het college legt uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 een actieplan kleinschalig én grootschalig zon op daken voor aan 
de gemeenteraad. In dit actieplan wordt in elk geval de potentie nauwkeurig in beeld gebracht, een ambitie voor 2030 geformuleerd en concrete 
acties benoemd die tot 2030 gedaan gaan worden om deze ambitie te verwezenlijken.’

A6. Het punt 2 in voorgesteld besluit als volgt te wijzigen    2. Het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, niet aan te merken 
als zoekgebied voor windenergie (zie ook het kaartje op bladzijde 17 van bijlage 1 van de Regionale Energie Strategie 1.0 van de U16) en de RES 1.0 
en de bijbehorende bijlagen daarop aan te passen.   Toe te voegen punt 4 4. Dat na vaststelling van de RES een evaluatie van het afwegingskader 
Energie en Landschap,  waaronder een mogelijke afweging van de energiemix, in de raad plaats vindt.

A4+6. verwerken in 
vervolg RES

A5. uitvoering door 
eigen college

M13. Om, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, bij de landelijke overheid te bepleiten dat met 
ingang van de RES 2.0 meer technieken dan bij de RES 1.0 kan worden meegewogen en meegeteld, waaronder 
waterkracht, kleinschalig zon op dak en zodra bewezen Ultra Diep Geo Thermie. 

M14. Om met een voorstel te komen voor een concreet kader voor (financiële) participatie van en profijt voor 
direct omwonenden in RES-gerelateerde energieprojecten binnen onze gemeente waarbij,   Vormen van 
passieve financiële participatie centraal staan waarmee alle omwonenden, inclusief de omwonenden die niet 
zelf financieel kunnen investeren, op enigerlei wijze mee kunnen profiteren van de opbrengsten van het 
energiepark in hun directe omgeving (bijvoorbeeld door het instellen van een Omgevingsfonds en/of andere 
financiële regelingen voor omwonenden);   De concrete uitwerking van projecten voor energieparken te 
toetsen aan dit kader, waarbij ruimte wordt gegeven aan maatwerk per project. 

M13. uitvoering 
door eigen college

M14. uitvoering 
door eigen college 

T20. 1. Het college heeft toegezegd nog dit jaar te komen met informatie over de manier waarop inwoners goed geïnformeerd bij kunnen dragen aan de besluitvorming over klimaatmaatregelen en daar ook de uitkomsten van de Commissie-Brenninckmeijer bij te betrekken. T20. Uitvoering 
door eigen college

30-9-2021

Vallei en Veluwe ja nee nee 1. In te stemmen met de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) van de regio’s Amersfoort, Food Valley, 
Noord Veluwe, Arnhem-Nijmegen, U16 en West-Overijssel; 
2. Kennis te nemen van het feit dat RES Cleantech in het najaar aan u wordt voorgelegd; 
3. In te stemmen dat de heemraden de aanbevelingen vanuit de commissie inbrengen in het proces 
richting de RES 2.0.

M15. De commissie geeft vanuit haar vergadering van 7 juni 2021 de volgende aanbevelingen mee aan het 
dagelijks bestuur richting RES 2.0, met als doel de energietransitie- en waterschapsbelangen te dienen. 
1. Gebruik uw invloed en zie er op toe dat bij de grootschalige realisatie van zon: 
o de zonneladder is toegepast; 
o de mogelijkheid voor 50% participatie door omgeving aanwezig is; 
o de revenuen deels ook terugvloeien naar de omgeving; 
o de mogelijkheden voor financiële compensatie worden bevorderd voor bijvoorbeeld het compenseren van 
de onrendabele top dan wel voor fondsvorming; 
o de effecten op bodem en (grond)water worden onderzocht en de opgedane kennis wordt actief gedeeld. 
2. Gebruik uw invloed en stimuleer bij de grootschalig opwek van zon en wind op land, meervoudige doelen, 
zoals het vasthouden, bergen en schoonhouden van water of het vergroten van de biodiversiteit. 
3. Het RES-proces vraagt om een goede juridische verankering in de plannen en instrumenten van de 
Omgevingswet. Dit is een gemeentelijk en provinciale opgave. Benut uw invloed en zie toe op een zorgvuldig 
participatieproces met de omgeving. 
4. Draag met trots de voortrekkersrol van ons waterschap uit op het gebied van de energietransitie en sta 
open voor innovaties op dit onderwerp. Daarbij kan het gaan over opwek uit primaire bron, verwaarding van 
biogas, inzet van aquathermie als warmtebron, buffering en opslag van energie. 
Trek samen op met uw collega-bestuurders van gemeenten en provincies om deze lastige maar urgente 
opgave te realiseren.

M15.1+3 verwerken 
in vervolg RES

M15.4 uitvoering 
door eigen college

5-7-2021

Vijfheerenlanden ja ja1 ja1 Ontwikkeling binnen lokale bijdrage.

bouwblok 3: minder zekerheid over 0,032 TWh wind

1. De Regionale Energie Strategie (RES) U16 vast te stellen met daarin opgenomen: 
a. Het regionale bod in de U16 om zo mogelijk 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030, 
vergund voor 1 januari 2025, bestaande uit zonne- en windenergie, opgebouwd uit de bouwblokken 1) 
‘gerealiseerde duurzame opwek en projecten in de pijplijn met de status zeker’, 2) ‘ambities voor zon op 
dak’, 3) ‘bijdrage gemeenten die voortkomen uit de lokale zoekprocessen’ en 4) ‘continue samenwerking 
en permanente zoektocht naar zoekgebieden en kansrijke innovaties voor duurzame energie’; 
b. Onze bijdrage voor het eerste, tweede en derde bouwblok is gericht op het streefgetal 0,072 TWh; 
c. De Regionale Structuur Warmte (RSW) 1.0 in de vorm van een visiedocument voor te leggen aan de 
raad; 
d. De kaders voor de organisatie van het vervolg waaronder ijkmomenten om gezamenlijk sturing te 
geven, uitgangspunten voor participatie en uitgangspunten voor de governance. 
e. Bijlage 1 t/m 15, met in achtneming van de wijzigingen voortkomend uit dit amendement 

2. Uitvoering te geven aan de RES 1.0 onder andere door uitwerking in ruimtelijk beleid en regelgeving, 
waarbij de toepassing van zon-op-dak en wind gezocht dient te worden in kleinschalige toepassingen, te 
weten lokale opwekking en opslag van elektriciteit voor lokaal gebruik, voor een wijk of kern, eventueel 
met coöperaties als beheerinstelling. 
3. De zoekgebieden, zowel de kansrijke en minder kansrijke, zoals vermeld in het rapport van bureau 
Over Morgen nader te onderzoeken via een plan m.e.r. en participatie. 
4. Voor de plan m.e.r. de te hanteren normeringen zo nodig aan te scherpen en/of nadere voorwaarden 
te stellen, met de door de raad vastgestelde kaders. 
5. De toepassing van en investeringen in kansrijke innovatieve technologieën voor de opwekking en/of 
opslag van energie, waaronder het inzetten, testen, toepassen en zo mogelijk opschalen van deze 
technologieën voor de verdere inzet regionaal, nationaal en internationaal; 
6. Voor de grootschalige opwekking van elektriciteit voor de periode vanaf 2030 in te zetten op 
bovenregionaal van wel landelijk niveau en daarvoor reeds nu het overleg aan te gaan met de U16, de 
provincie en het Rijk, waarbij ook de inzet van de kernenergie nadrukkelijk wordt betrokken.

A7. Aanpassing van het dictum naar:
1. De Regionale Energie Strategie (RES) U16 vast te stellen met daarin opgenomen: 
a. Het regionale bod in de U16 om zo mogelijk 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030, vergund voor 1 januari 2025, bestaande uit 
zonne- en windenergie, opgebouwd uit de bouwblokken 1) ‘gerealiseerde duurzame opwek en projecten in de pijplijn met de status zeker’, 2) 
‘ambities voor zon op dak’, 3) ‘bijdrage gemeenten die voortkomen uit de lokale zoekprocessen’ en 4) ‘continue samenwerking en permanente 
zoektocht naar zoekgebieden en kansrijke innovaties voor duurzame energie’; 
b. Onze bijdrage voor het eerste, tweede en derde bouwblok is gericht op het streefgetal 0,072 TWh; 
c. De Regionale Structuur Warmte (RSW) 1.0 in de vorm van een visiedocument voor te leggen aan de raad; 
d. De kaders voor de organisatie van het vervolg waaronder ijkmomenten om gezamenlijk sturing te geven, uitgangspunten voor participatie en 
uitgangspunten voor de governance. 
e. Bijlage 1 t/m 15, met in achtneming van de wijzigingen voortkomend uit dit amendement 

2. Uitvoering te geven aan de RES 1.0 onder andere door uitwerking in ruimtelijk beleid en regelgeving, waarbij de toepassing van zon-op-dak en 
wind gezocht dient te worden in kleinschalige toepassingen, te weten lokale opwekking en opslag van elektriciteit voor lokaal gebruik, voor een wijk 
of kern, eventueel met coöperaties als beheerinstelling. 
3. De zoekgebieden, zowel de kansrijke en minder kansrijke, zoals vermeld in het rapport van bureau Over Morgen nader te onderzoeken via een 
plan m.e.r. en participatie. 
4. Voor de plan m.e.r. de te hanteren normeringen zo nodig aan te scherpen en/of nadere voorwaarden te stellen, met de door de raad vastgestelde 
kaders. 
5. De toepassing van en investeringen in kansrijke innovatieve technologieën voor de opwekking en/of opslag van energie, waaronder het inzetten, 
testen, toepassen en zo mogelijk opschalen van deze technologieën voor de verdere inzet regionaal, nationaal en internationaal; 
6. Voor de grootschalige opwekking van elektriciteit voor de periode vanaf 2030 in te zetten op bovenregionaal dan wel landelijk niveau en daarvoor 
reeds nu het overleg aan te gaan met de U16, de provincie en het Rijk, waarbij ook de inzet van de kernenergie nadrukkelijk wordt betrokken.

A7. Uitvoering 
door eigen college

M16. De plannen voor het plaatsen van de windturbines alleen uit te voeren  1. als blijkt dat er niet 
voldoende ruimte is om windturbines op zee te plaatsen en dus eerst de ruimte op zee te gebruiken  2. als het 
onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines is afgerond.

M16. Uitvoering 
door eigen college

30-9-2021

Wijk bij Duurstede ja nee ja 1 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 
2. Als gemeente Wijk bij Duurstede met zo veel mogelijk zon op dak en in totaal 60 ha zonnevelden bij te 
dragen aan het bod van de RES 1.0

M17. Bij de uitwerking/verwerking richting RES 2.0 in ieder geval rekening te houden met/te komen met 
1. Een goed uitgewerkt lokaal participatiemodel. 
2.Milieu- en gezondheidsoverwegingen zoals deze voortkomen vanuit de uitspraak van de Raad van State 
(m.b.t. windmolenpark Delfzijl) mee te nemen in de verdere uitwerking van energieprojecten. 
3. Het opzetten van een regionaal kennisnetwerk bestaande uit gemeenten, onderwijsinstellingen en 
bedrijven (bijvoorbeeld in U10/U16 verband, als trekker van dit proces).

M17.1+2 uitvoering 
door eigen college

M17.3 verwerken 
in vervolg RES

T21. Voorstellen aan de Provincie/RES U16 om voor de RES 2.0 in de opgave ook de particuliere zonnepanelen mee te rekenen. T21. Uitvoering 
door eigen college

14-9-2021

Woerden ja ja, 
obv 
eerde
re 
beslui
tvorm
ing

nee Ontwikkeling binnen eigen bijdrage.

Bouwblok 3: tussenstap wind, eerst extra onderzoeksgebied.

Bouwblok 4: toevoeging 0,04 TWh o.b.v. afwegingskader grootschalige 
duurzame energie

1. De bijdrage aan de RES U16 en de uitvoering van de RES 1.0 voor het onderdeel elektriciteit (voor de 
gemeente Woerden) te laten plaatsvinden overeenkomstig de vastgestelde uitgangspunten opgenomen 
in het raadsbesluit over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie (D/21/022924). 
2. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1,4,5,6,7,8 en 12, en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.

A8. In de raadsvergadering van 15 juli 2021 heeft de raad de volgende besluiten genomen (D/21/022924): 
1. De opgave voor de gemeente Woerden tot 2030 vast te stellen, te weten een bandbreedte van 118 – 138 GWh, opgebouwd uit 42-50 GWh 
kleinschalige opwek en 76 - 88 GWh grootschalige opwek waarbij de voorkeur uitgaat naar zoveel mogelijk kleinschalige opwek; 
2. Dat gemeente Woerden samen met de omliggende gemeenten (waaronder die in de Lopikerwaard) locaties en bijdrage in de regionale 
energiestrategie U16 onderling afstemt, maar dat er géén sprake is van een gezamenlijk bod. 
3. Dat de gemeente Woerden kiest voor een verhouding tussen grootschalige opwek van 50% zon -en 50% windenergie; 
4. Dat de indeling van de zoekgebieden in de gemeente Woerden de volgende categorieën zijn: 
a. Uitgesloten zoekgebieden; 
b. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor de opgave na 2030; 
c. Direct open te stellen zoekgebieden voor initiatieven; 
d. Zoekgebieden die meer onderzoek vergen voor opgave 2030; 
e. Gebieden die in beeld zijn voor grootschalig wind voor opgave 2030; 
5. De fasering van zoekgebieden, zoals vastgelegd in hoofdstuk 2.4 van het Afwegingskader, is als volgt: 
c. Direct starten: 
i. Zon: zon op dak in gebouwd gebied (zone G) en lintbebouwing (J), kleinschalige zonnevelden bij boerenerven, grootschalig zon langs snelweg (zone 
H23) en spoorweg (zone F). 
ii. Wind: kleine windmolens bij boerenerven. 
d. Starten van gebiedsproces voor grootschalig zon in A12 Reijerscop (gebied J) en starten van een gebiedsproces voor grootschalig zon in A12 
Barwoutswaarder (gebied D). 
e. Een tussenstap te nemen voor de afweging van een definitieve locatiekeuze voor wind, voorafgaand aan het starten van eventuele 
gebiedsprocessen. i. Grootschalig wind in A12 Barwoutswaarder (gebied D) en Polder Reijerscop (gebied J) 
9. Dat de gemeente Woerden de zoekgebieden tot 2030 (categorie d. en e. van besluitpunt 5) inbrengt bij de Regionale Energie Strategie U16 ten 
behoeve van RES 1.0. 
11. Over het starten van gebiedsprocessen ten behoeve van grootschalig wind in Barwoutswaarder (gebied D) en Polder Reijerscop (gebied J) uiterlijk 
tweede helft 2022 een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dit voorstel is het resultaat van de tussenstap te nemen voor definitieve 
locatiekeuze zoals beschreven in besluitpunt 5.e.
15. Te besluiten om het college opdracht te geven het Rijk te vragen om Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) in te voeren op 
zonnepanelen en windmolens. Zodat hiermee een landelijke geldstroom ontstaat om afgedankte zonnepanelen en windmolens goed te kunnen 
recyclen.

A8 verwerken in 
vervol RES

M18. Raadsvergadering 15 juli 2021, motie zonnelint A12: 
1. om in overleg met de grondeigena(a)r(en) en andere eventuele belanghebbenden een onderzoek te doen 
naar de haalbaarheid van de A12 als locatie voor de duurzame opwekking van zonne-energie en daarover zo 
snel mogelijk maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 te rapporteren aan de raad; 
2. in samenwerking met Rijkswaterstaat te onderzoeken of op deze locatie de combinatie van 
energieopwekking door zonnepanelen en een geluidswal/–scherm valt te combineren; . 
3. in overleg met de andere gemeenten in de U16 en de provincie te onderzoeken onder welke voorwaarden 
de aanpak uit Drenthe voor opwekking van zonne-energie kopieerbaar is en welke bijdrage een dergelijke 
aanpak kan leveren aan de opgaven in 2030 en 2050 in U16-verband; 
4. de betrokken volksvertegenwoordigers uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 in kennis te stellen van de 
resultaten van dit onderzoek naar de mogelijkheden in U16-verband.

M18.1+2+4 
uitvoering door 
eigen college

M18.3 uitvoering 
door eigen college

14-10-2021

Zeist ja nee ja1 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en het 
college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband. 2. De zoekgebieden 
A12/spoorzone (0 tot 2 windmolens + 0 tot 35 hectare zonneveld), Kamp van Zeist (0 tot 2 windmolens) 
en de geluidsscherm en talud van de A28 (0 tot 4,3 hectare zonneveld) op te nemen in de RES 1.0.

M19. met het oog op ons kwetsbare groen en voor een groene toekomst de alternatieve scenario's, waaronder 
die van de Groen Driehoek alsook andere nog niet genoemde alternatieven, mee te nemen in de actualisatie 
van de routekaart.

M19. uitvoering 
door eigen college

12-10-2021


