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Strategie

Inleiding
Het besluitvormingsproces voor de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio 
Amersfoort was gericht op de deadline van 1 juni. Dan moest het (minimaal door de 
colleges) vastgestelde concept-bod en de RES zijn ingediend bij het Rijk. 
Het college van B en W heeft hiertoe een raadsvoorstel aan de raad aangeboden met de 
bedoeling dat dit voorstel op 26 mei door de raad zou worden behandeld. In aanloop naar 
deze raadsbehandeling (en in lijn met de afspraken zoals vastgelegd in de startnotitie RES 
die door de raad voorjaar 2019 is vastgesteld) was er tussen het aanbieden van dit 
raadsvoorstel en de raadsbehandeling nog een regionale en lokale inspraakronde voorzien.

Gevolgen Corona-maatregelen
Als gevolg van de corona-maatregelen kon de uitwisseling van de opvatting van de 
stakeholders en geïnteresseerde inwoners op de voor u geplande momenten (7 en 15 april) 
geen doorgang vinden. We gaan er op dit moment van uit dat fysieke bijeenkomsten ook de 
komende maanden niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk zullen zijn. Hiermee kan 
een belangrijke stap om de RES te kunnen behandelen vooralsnog niet zoals was bedacht 
worden ingevuld. Dat geldt niet alleen voor de regio Amersfoort maar voor heel veel RES-
regio’s. Net als regio Amersfoort hebben veel andere regio’s daarom aangedrongen op 
uitstel. Uiteindelijk is in de tweede helft van vorige week de deadline om het concept-bod en 
de RES in te dienen door het nationaal programmabureau RES (NP RES) verplaatst van 1 
juni naar 1 oktober. Vandaar dat we u nu pas kunnen informeren over de nieuwe situatie en 
hoe hiermee om te gaan.

Het NP RES vraagt de regio-voorzitters wel om voor 1 juni een voorlopig concept-bod en 
RES in te dienen zodat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een kwalitatieve 
analyse van de RES-sen kan uitvoeren. Bij deze kwalitatieve analyse kijkt het PBL niet naar 
de in het bod genoemde hoeveelheid duurzame opwek (de kwantitatieve aspecten van de 
RES), maar naar de kwalitatieve aspecten “vanuit een integraal perspectief naar 
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie … gericht op 
het versterken van kennisdeling en het van elkaar leren op weg naar de concept-RES of 
RES 1.0. Ook geeft de analyse inzicht in de belemmeringen. Landelijk kan alvast onderzocht  
worden of en hoe die opgelost kunnen worden. De analyses van het PBL zijn gefocust op de 
bovenregionale en nationale aspecten, dus niet afzonderlijk per regio.”. 



Status indiening voorlopig concept bod 1 juni en behandeling raadsvoorstel
Wat het college van Leusden betreft wordt er maximaal gebruik gemaakt van het 
verschuiven van de deadline naar 1 oktober. Dat betekent dat het concept-bod, zoals door 
NP RES wordt verlangd, als ‘voorlopig’ kan worden ingediend door de voorzitter van de 
Regio Amersfoort bij het NP RES onder voorwaarde dat het PBL dit voorlopige concept bod 
slechts gebruikt voor de kwalitatieve analyse zoals bovenstaand is beschreven. Daarmee 
vindt er dus geen analyse plaats van het kwantitatieve deel van het voorlopig concept-bod 
(de hoeveelheid TWh die de regio denkt te kunnen opwekken) en de daaraan gekoppelde 
kansgebieden voor opwek. Met deze benadering, waarbij het PBL alleen ‘zachte elementen’ 
analyseert en niet de ‘harde’ onderdelen van het concept- bod, zet de regiovoorzitter met 
indiening van een ‘voorlopig concept-bod’ geen stap die inhoudelijk vooruitloopt op 
besluitvorming van uw raad .

De raadsbehandelingen in de regio van het concept-bod en de RES kunnen dan worden 
uitgesteld tot uiterlijk 1 oktober, zodat dan een bestuurlijk vastgesteld concept-bod kan 
worden ingediend. Het college van Leusden stelt de gemeenteraad dan ook voor het eerder 
aangeboden raadsvoorstel niet op 26 mei te behandelen.

Vormgeven inspraak in corona-tijd
Graag benutten we de extra tijd die ons nu tot 1 oktober gegund is, om samen met de regio 
en de raad een werkwijze te bedenken om, passend binnen de corona-maatregelen als deze 
langer van kracht blijven, invulling te geven aan een alternatieve vorm van inspraak. Om zo 
voor de vaststelling van het concept-bod en de RES eerst stakeholders en betrokken 
inwoners de kans te geven hun mening te geven. De raad kan deze inspraakbijdrages dan 
betrekken in de besluitvorming over het concept-bod en de RES en deze meenemen in de 
eventueel te formuleren wensen voor het vervolg en het participatietraject. 
Hoe deze inspraak het best kan worden vormgegeven, zullen we zorgvuldig en samen met 
de raadswerkgroep RES en in afstemming met de regio, uitwerken. Belangrijk is om nu 
duidelijk is dat er uitstel is geboden, zo snel mogelijk het signaal af te geven en naar 
inwoners en stakeholders te communiceren dat we de mogelijkheid tot inspraak zullen 
bieden voordat de raad wordt gevraagd het concept-bod en de RES vast te stellen.

Invulling participatie
Zoals in de RES en het raadsvoorstel is benoemd, maakt het concept-bod en de RES 
inzichtelijk welk aandeel duurzame opwek in de regio Amersfoort haalbaar wordt geacht voor 
2030 en zijn er kansrijke gebieden benoemd waar en hoe deze opwek gerealiseerd zou 
kunnen worden. We horen graag de mening van stakeholders en betrokken Leusdenaren en 
hoe zij hierover denken. Daarom gaan we de bovengenoemde inspraakmogelijkheid voor 
besluitvorming door de gemeenteraad voor 1 oktober organiseren. 
Echter, het concept-bod en de concept RES zijn ‘slechts’ de eerste stap waarin alleen nog  
een haalbare geachte hoeveelheid duurzame opwek van energie en kansrijke gebieden 
hiervoor, zijn benoemd. Het echte gesprek, het participatieproces, over wat de inwoners van 
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Leusden haalbaar achten, op welke locatie en onder welke voorwaarden, dat zal in de fase 
na vaststelling van het concept-bod plaatsvinden. 
Dan gaan we het concept-bod vertalen naar een RES 1.0 waarin niet ‘slechts’ kansrijke 
gebieden zijn benoemd, maar concrete zoekgebieden. Deze zoekgebieden zullen tot stand 
komen in een zorgvuldig participatieproces en in samenspraak met stakeholders en 
bewoners. Voor deze fase is nu ook meer tijd gegund; de deadline hiervoor is verplaatst van 
1 maart naar 1 juli 2021. Een voorstel voor hoe dit participatieproces (in de volgende fase 
van de RES als kansgebieden moeten worden vertaald naar zoekgebieden), regionaal en 
lokaal in te vullen, volgt na de zomer. 
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