
 

 

Motie CDA : implementatie RES 

 

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen op 11 juli 2019 voor de bespreking 

van het raadsvoorstel Startnotitie Regionale Energiestrategie 

Constaterende : 

 Dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de realisering van het Klimaatakkoord 

samenwerkt in het U16 verband en daarin een Regionale Energie Strategie RES ontwikkelt. 

 Dat de Regionale Energie Strategie de basis vormt voor het bod dat deze regio gaat doen om 
te voldoen aan de landelijke en regionale ambitie. 

Overwegende: 

 Dat het bij de realisering van de ambities er niet alleen om gaat dat technisch wordt 

vastgesteld welke hoeveelheid duurzame energie in deze regio kan worden opgewekt, maar 

dat ook rekening gehouden wordt met de feitelijke en realistische haalbaarheid van 

toekomstige plannen binnen de samenleving. 

 Dat deze RES een grote impact gaat krijgen, niet alleen ruimtelijk maar ook financieel, door 

de opwekking van duurzame energie via onder andere wind en zonne -energie. Evenals met 

de grootschalige invoering van warmtepompen en warmte koude opslag. 

 Dat de opwekking van energie gepaard zal gaan met flinke energiebesparende maatregelen.  

 Dat het ruimtelijk mogelijk maken van de energieopwekking mede afhankelijk is van het 

beschikbaar stellen van grond en de medewerking van de bevolking.  

 Dat de substantiële financiering  voor een belangrijk deel moet worden opgebracht door 

private partijen. 

 Dat voor deze ontwikkelingen, evenals andere in de RES aangekondigde maatregelen 

daarvoor dus een breed draagvlak nodig is in de samenleving om de RES niet te laten 
verworden tot een dode letter. 

Spreekt uit als haar mening: 

 Dat naast de vaststelling van de RES eveneens een Regionale Implementatie Strategie (RIS) 

nodig is waarin onder meer wordt beschreven:  

- de barrières die er zijn om de ambities uit het RES en het daaruit voortvloeiende 

vloeiende bod te realiseren. 

- hoe deze barrières kunnen worden verholpen. 

- een financieringsstrategie. 

- een tijdsplanning voor de realisering waarin rekening wordt gehouden met bestaande en 

toekomstige (wettelijke) procedures en hun tijdsbeslag. 



- hoe alle partijen in de samenleving worden betrokken en ingeschakeld bij de realisering 

van de RES,  

- hoe aandacht wordt gegeven aan voorlichtende en educatieve programma’s,  

- hoe kan worden tegemoetgekomen aan gerechtvaardigde bezwaren die in de 

samenleving leven, 

- Welke middelen, zowel financieel, als capaciteit als anders, nodig zijn voor deze 

implementatie. 

 

Verzoekt het college: 

 

In het samenwerkingsverband te bepleiten dat een dergelijke implementatiestrategie gelijktijdig 
wordt gepresenteerd met het voorstel van het regionale bod dat deze regio gaat doen.   

Werner van Katwijk    


