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Lugt, Arjen van der

Van: ow-energietransitie

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 16:27

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #4

Categorieën: Ingekomen stuk

Beste Arjen, 

Hierbij ter informatie voor de raadsleden de zojuist verzonden Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #4.  

Met vriendelijke groet, 

 

Hanny Greven 

Projectmedewerker energietransitie 

Tel. 0348-428232/06-25724796 

Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 

 

Van: ow-energietransitie <energietransitie@oudewater.nl>  

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 16:24 

Aan: ow-energietransitie <energietransitie@oudewater.nl> 

Onderwerp: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #4 

 

 
 

Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #4 
Juli 2020 

 

 

Voor alle geïnteresseerden in Oudewater, 

Dit is de vierde Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater. In deze editie brengen we graag een online 

voorlichting over de Regionale Energiestrategie (RES) onder uw aandacht. Wat is de RES precies en hoe 
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bepalen we lokaal wat we hier aan gaan bijdragen? Het webinar wordt 9 september georganiseerd door 

gemeente Oudewater en enkele andere gemeenten uit de regio.  

 

De Regionale Energiestrategie (RES) 

Het klimaat verandert en de effecten daarvan zijn steeds meer te zien. In het landelijke Klimaatakkoord zijn daarom 

afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het Klimaatakkoord staan ook taken waar gemeenten aan 

moeten voldoen. 

 

Eén van die taken is dat gemeenten in 30 regio’s afspreken hoeveel en waar ze duurzame energie gaan opwekken. De 

regio’s leggen hun afspraken vast in een Regionale Energiestrategie (RES). Gemeente Oudewater valt onder de regio 

U16. Op 25 maart 2020 maakte de U16 haar ontwerp energieplannen bekend in de Ontwerp RES. Dit is een 

inventarisatie van hoe en hoeveel er kan worden opgewekt in de regio. Waar dit precies gaat worden opgewekt, is nog 

niet bekend. Dit komt in de definitieve RES, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. De gemeenteraad 

neemt een besluit over de RES. Hoe gemeente Oudewater gaat bijdragen, wordt uitgewerkt in het lokale 

‘Afwegingskader’. 

 

Lokaal de voorwaarden bepalen in het Afwegingskader 

Het opwekken van duurzame energie heeft effect op de leefomgeving. Aan de andere kant biedt het ook kansen, zoals 

opbrengsten. Daarom zijn we in gemeente Oudewater gesprek met inwoners over hoe we dit gaan doen, wat we 

belangrijk vinden en welke zorgen en ideeën er zijn. Deze input wordt samen met een ruimtelijke, technische en 

financiële analyse vastgelegd in het ‘Afwegingskader’. Deze wordt voorgelegd aan de raad. Het Afwegingskader 

geldt als basis voor de bijdrage van Oudewater aan de Regionale Energiestrategie. 

 

Zo bepalen we samen hoe Oudewater wil en kan bijdragen aan het Klimaatakkoord en de RES. In maart zijn hier 

inloopavonden voor geweest. Momenteel wordt er een concept-Afwegingskader gemaakt. Hier kunt u na de zomer op 

reageren tijdens nieuwe inloopavonden. Meer informatie over deze inloopavonden volgt.  

 

9 september: Online voorlichting over de Regionale Energiestrategie 

Met het Afwegingskader bepaalt gemeente Oudewater zelf haar bijdrage aan de RES. Maar wat is de RES nou 

precies? Wat komt er in te staan? Wie gaat waar over? Wat betekent het voor Oudewater en de regio? En hoe kunt u 

lokaal meepraten? Hierover organiseert gemeente Oudewater samen met andere gemeenten een online 

voorlichtingssessie. Zet de datum in uw agenda en kijk mee: 

� Wat: Online voorlichting over de RES  

� Wanneer: 9 september, 19.30 – 21.00 uur 

� Aanmelden: https://www.surveymonkey.com/r/webinar_RES 

� Meer informatie: www.oudewater.nl/duurzame-energie 

 

Meer informatie over duurzame energie in Oudewater 

Meer informatie over het Afwegingskader en het opwekken van duurzame energie in Oudewater leest u op 

www.oudewater.nl/duurzame-energie. Hier kunt u o.a. een verslag van de avonden in maart teruglezen. Ook kunt u 

een webinar over het opwekken van energie terugkijken waar kennis en ervaring over windmolens en zonnevelden 

wordt gedeeld. 

 

Contact 

Heeft u vagen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar energietransitie@oudewater.nl. 

Wilt u zich afmelden of inschrijven voor deze nieuwsbrief? Ook dat kan met een e-mail aan 

energietransitie@oudewater.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Energie Oudewater 


