
 

Motie ‘Startnotitie Regionale Energiestrategie’ – Optimaliseer doelstellingen en randvoorwaarden 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 11 juli 2019; 

 

Constaterende dat: 

- Het landelijk Klimaatakkoord is vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt hoe Nederland de 

in Parijs afgesproken doelstellingen moet gaan halen. 

- Het Rijk hierin een deel van het klimaatbeleid bij de gemeenten en regio’s heeft neergelegd; 

voor de U16 betreft dit de duurzame opwek van elektriciteit en de warmtetransitie. 

- De vraag van het Rijk is om een bod te doen op het opwekken van energie, maar de 

doelstelling CO2-reductie is, en dat dit ook met besparen kan.  

- In 2.2 van de Startnotitie RES bij punt 3 wordt aangegeven dat de opgave voor de regio 

aanzienlijk verkleint als de vraag (bijv door isolatie) vermindert.  

- In de Startnotitie RES de kaders bepaald worden hoe we hier de komende 11 jaar (tot 2030) 

invulling aan gaan geven. 

 

Overwegende dat: 

- Duurzaamheid één van de vijf pijlers van ons raadsprogramma is. 

- Energiebesparing en vraagreductie buiten de opdracht voor de RES vallen, maar veruit het 

meest efficiënt zijn aangezien deze energie dan niet opgewekt hoeft te worden. 

- Er uit de Klimaatmonitor is gebleken dat het energieverbruik in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug relatief hoog ligt.  

- Er veel onbenutte opwekcapaciteit op bestaande daken van woningen en bedrijven is. 

- De huidige wet- en regelgeving vertragend en soms zelfs belemmerend kan werken. 

- Er nog onvoldoende passende mogelijkheden zijn om opgewekte energie ‘grootschalig’ op te 

slaan. 

- Er een grote claim op de fysieke ruimte gelegd wordt vanuit verschillende richtingen 

(energie/wonen/mobiliteit/economie/natuur) en dit zorgvuldig afgewogen zal moeten 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

  



- De financiële ruimte bij de gemeente beperkt is. 

 

Verzoekt het College om: 

- Binnen de U16 RES nadrukkelijk ook in te zetten op energiebesparing en vraagreductie als 

eerste belangrijke stap en dit als doelstelling in te brengen. 

- Binnen de U16 RES het realiseren van zonne-energie op bestaande daken van woningen en 

bedrijven als doelstelling in te brengen. Zie ook de motie Zon op Dak. 

- Zich via de U16 richting Rijk en Provincie in te zetten om wet- en regelgeving dusdanig aan te 

laten passen, dat vertragingen en belemmeringen in het RES-proces worden geminimaliseerd. 

- Monitoring te stimuleren van projecten die in de initiatieffase zijn (de periode voor de 

vergunningsaanvraag), om hiermee de voortgang te bewaken en meer inzicht te krijgen in de 

oorzaken van vertragingen. 

- Zich in te spannen om duidelijke afspraken te maken over een kostenverdeling tussen de 

betrokken partners (Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap), zowel wat betreft 

ambtelijke capaciteit als financiële bijdrage, om te voorkomen dat er ongemerkt een open-

eind-regeling ontstaat. 
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