
Utrechtse Heuvelrug, 19 juli 2019 

 

Geachte leden van colleges van B&W in de regio U16, GS van de provincie Utrecht en DB van 

waterschappen in de provincie Utrecht, 

 

Hierbij bieden wij, leden van de Bestuurstafel Klimaatneutrale regio / RES U16, u het Plan van 

Aanpak RES U16 aan. Dit plan van aanpak is het vervolg op de Startnotitie dat naar u is 

toegezonden op 16 mei 2019. Waar de startnotitie de bestuurlijke opdracht en commitment 

behelst, beschrijft het plan van aanpak hoe er invulling wordt gegeven aan de opdracht om 

te komen tot de RES 1.0 van de RES-regio U16. Het plan van aanpak beschrijft de definitie 

van de opdracht in termen van context, op te leveren resultaten en relaties met andere 

projecten, gaat in op de projectaanpak, -organisatie en -planning, bespreekt de benodigde 

middelen en verdeling daarvan en belicht tenslotte mogelijke risico’s en mitigerende 
maatregelen.  

Op 1 juni 2020 dient het ontwerp-RES met een concept bod voor duurzame elektriciteit 

opgeleverd te worden en geaccordeerd te zijn door de betrokken gemeenten, waterschappen en 

provincie. Op 1 maart 2021 dient de definitieve RES 1.0 door de betrokken overheden vastgesteld 

te zijn. Dit is een grote uitdaging. Het tijdspad is erg kort, de vraagstukken zijn complex en het 

aantal betrokkenen is groot. Om zoveel mogelijk tijd te hebben om een ontwerp-RES voor te 

bereiden, willen we zo spoedig mogelijk starten met het proces. Hiervoor zijn capaciteit en 

middelen nodig, waarvoor we met dit plan van aanpak akkoord vragen.  

Wij vragen u om het plan van aanpak uiterlijk 19 september 2019 vast te stellen, onder 

voorbehoud van de ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord en eventueel met 

voorbehoud van instemming en reactie van uw gemeenteraad, provinciale staten of AB op de 

startnotitie.  

Met het vaststellen van het plan van aanpak gaat u akkoord met de beoogde aanpak om te 

komen tot de RES 1.0 en besluit u tot bijdragen in capaciteit en middelen zoals omschreven 

in deze aanpak. Zonder vaststelling van dit plan van aanpak met bijbehorende capaciteit en 

middelen, hebben we onvoldoende capaciteit en geen middelen om (op tijd) te komen tot een 

ontwerp-RES met het concept bod voor duurzame elektriciteit. 

Vervolg 

Op basis van de startnotitie en het plan van aanpak maken we een ontwerp RES met een concept 

bod voor duurzame elektriciteit en vervolgens een definitief RES met een definitief bod. Beiden 

zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd met het verzoek deze voor te leggen aan uw 

gemeenteraad, provinciale staten of algemeen bestuur. 



Wij staan allen voor grote nieuwe opgave op energie en wij zien uit naar de voortgang van onze 

samenwerking hierop in de regio.  

Met vriendelijke groet, namens alle deelnemers aan de Bestuurstafel KNR / RES U16, 

 

Rob Jorg, Hilde de Groot, Els Otterman en Huib van Essen, Bestuurlijke trekkers RES U16 


