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Kennisnemen van
1. Besluitvorming over RES 1.0 door bevoegde bestuursorganen
2. Regionaal Uitvoeringsplan RES 1.0 U16.

Inleiding
Op 15 juli 2021 heeft u de RES 1.0 vastgesteld. In diezelfde periode hebben de bevoegde bestuursorganen van 14
andere deelnemende gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht de RES 1.0 ook vastgesteld. Alleen de
gemeenteraad van Montfoort heeft de RES 1.0 niet aangenomen. Bij de behandeling in de bevoegde bestuursorganen
zijn amendementen en moties aangenomen. In deze raadsinformatiebrief willen wij u over de besluitvorming informeren.
Ook is er gewerkt aan een Regionaal Uitvoeringsplan dat inzicht geeft in de uitvoering van RES 1.0.
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over:
1. De besluitvorming over RES 1.0 door de parlementen binnen de U16.
2. Het Regionaal Uitvoeringsplan RES.

Kernboodschap
Besluitvorming over RES 1.0
Alle bevoegde bestuursorganen, behalve de gemeenteraad van Montfoort, hebben de RES 1.0 vastgesteld. Soms zijn
daarbij amendementen en/of moties aangenomen. De bestuurlijke trekkers van de RES 16 zetten in de bijgevoegde
informatiebrief (bijlage 1, onder referentienummer: D/22/050909) met bijbehorend overzicht besluitvorming (bijlage 1a,
onder referentienummer: D/22/050910) de uitkomsten op een rij. Daarin geven zij aan dat aan alle moties,
amendementen en toezeggingen uitvoering kan worden gegeven. Tevens duiden zij de gevolgen van het besluit van de
gemeenteraad Montfoort. Kort samengevat: de facto doet Montfoort mee, de jure niet. Montfoort heeft weliswaar het RESbod verworpen, maar er is niet besloten uit de RES-samenwerking te stappen. Montfoort realiseert de eigen doelen voor
de energietransitie. Deze zijn onderdeel van de opgave in de Lopikerwaard, die is opgenomen in de RES.
Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP)
Voor de uitvoering van de RES is een Regionaal Uitvoeringsprogramma (Hierna: RUP) (bijlage 2) opgesteld. Hierin wordt

beschreven hoe op regionaal niveau uitvoering wordt gegeven aan de RES 1.0 en welke activiteiten door de
deelnemende overheden zelf uitgevoerd worden. De activiteiten voor Oudewater die op dit moment worden opgepakt zijn
het Ontwerpend onderzoek en het gebiedsproces voor zon. Het stimuleren van zon-op-dak wordt vooralsnog uitgesteld in
afwachting van rijksgelden.
Op 8 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het bijgevoegd Regionaal Uitvoeringsprogramma
vastgesteld. Daarbij heeft het college als voorwaarde gesteld dat rijksgelden beschikbaar moeten komen om uitvoering te
geven aan het RUP. De eventuele effecten van het in december 2021 verschenen regeerakkoord zijn niet verwerkt in het
RUP.

Financiën
Het energiebudget in de begroting van 2022 is ontoereikend om de taken uit het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren.
Ook voor de uitvoering van RUP is het budget onvoldoende. Wel is er genoeg financiële ruimte om regionaal te blijven
samenwerken en zetten we het gebiedsproces zon door. Andere activiteiten wachten op procesgelden vanuit het rijk. Als
gevolg van het controversieel verklaren van het Klimaatakkoord bij het vallen van het vorige kabinet begin 2021 is
duidelijkheid over de procesgelden vertraagd. Wel is in de rijksbegroting een bedrag voor 2022 opgenomen voor
uitvoeringskosten van mede-overheden. Over de wijze waarop deze verdeeld gaan worden hopen we van het nieuwe
kabinet in de mei-circulaire duidelijkheid te kunnen geven. Het college heeft ingestemd met het RUP onder de
voorwaarde dat rijksgelden beschikbaar gaan komen

Vervolg
Wij zullen u via de reguliere informatievoorziening op de hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van RES 1.0
en de totstandkoming van RES 2.0 in 2023.
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