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Wat is Regionale Energiestrategie

• RES bevat tenminste (Klimaatakkoord):

• Strategie voor duurzame elektriciteit en 

strategie duurzame warmte

• Inzicht welk deel van de nationale opgave 

2030 in de regio vorm krijgt

• Duiding dat deze opgave gerealiseerd gaat 

worden.

• Hulpmiddel: Handreiking RES



Tijdspad voor de RES



Samenstelling RES-regio U16

Gemeenten:

Bunnik

De Bilt

De Ronde Venen

Houten

IJsselstein

Lopik

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Stichtse Vecht

Utrecht

Utrechtse 

Heuvelrug

Vijfheerenland

Wijk bij 

Duurstede

Woerden

Zeist

Provincie:

Utrecht
Netwerkbeheer:
Stedin

Waterschappen:
HDSR
Amstel, Gooi en Vechtstreek
Vallei en Eem
Rivierenland



Focus Regionale Energiestrategie 1.0

• Regionale Strategie voor Duurzame Elektriciteit

• Regionale Strategie voor Duurzame Warmte voor de 

gebouwde omgeving

• Verbinding tussen twee bovenstaande



Uitgangspunten versie 1.0 (1)

• Aansluiten bij landelijke doelstelling

= 49% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990

= 42 TWh grootschalige duurzame opwek realiseren voor 

2030 

42 TWh = 7 TWh op dak (<15 kWp) en 35 TWh op land

• Vanuit landelijke verdeling: opgave U16 regio tussen 1 en 

2 TWh

> ondergrens 1 TWh



Uitgangspunten versie 1.0 (2)

• Focus op realisatie 2030 met doorkijk naar 2050: 

verkennen hoe 1/3 van de opgave van 2050 in 2030 vorm 

te geven

• Regio kan bijdragen aan verkleinen opgave richting 2050 

door bijvoorbeeld isoleren

• Bij grootschalige opwek is ruimtelijke kwaliteit 

onderdeel van afweging (streven naar eenheid in 

ruimtelijke uitgangspunten in de regio) 

• Duurzame elektriciteit: huidige bewezen technieken



Uitgangspunten versie 1.0 (3)

• Warmte-opgave: op alle toepasbare technieken en 

innovaties 

• Warmte-opgave: Spoor voor innovatie en onderzoek

• Lokale omgeving ervaart voordelen: samenhang lusten en 

lasten

• Praktische haalbaar, realiseerbaar en exploiteerbaar

• Deelnemende overheden zijn bereid eigen bestaande 

kaders ed ter discussie te stellen.

• Deelnemende overheden wegen eigen keuzes tegen 

belangen voor de regio cq andere gemeenten



Regionale Strategie Duurzame Elektriciteit: Hoe?

1. In beeld brengen opgave:

onderzoeksambitie 1/3 van energieneutraal 2050, 

ondergrens 1 TWh

2. Bandbreedte potentie

3. Scenario’s, inclusief dilemma’s en risico’s

4. Ontwerp RES en concept bod

Oudewater: 
afwegingskader 

grootschalige 
duurzame energie-

opwekking



Regionale Strategie Duurzame Warmte

Wat doet de gemeente:

• Opstellen warmtevisie

• Gevolgen voor regio meenemen in afwegingen.

Wat doet de regio:

• Ontsluiten en opbouwen kennis en businesscases

• Ondersteunen regionaal netwerk voor energiebesparing 

(isolatie)

• Onderzoeken potentie alternatieve warmtebronnen

• Monitoring warmtevisies op regioschaal

• Vormgeven mechanisme bij gemeentegrens overstijgende 

vraagstukken

Dus geen 
hiërarchie 
RES boven 
gemeenten


