
MOTIE vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 7 november 2019

Onderwerp: HOERA: de regionale energiestrategie in gezamenlijkheid

Constaterende dat:
constaterende dat:
a. De wereld voor een grote opgave staat daar waar het gaat om het klimaat en 

energietransitie
b. Er met het oog daarop een Klimaatakkoord is gesloten en een Klimaatwet tot stand is 

gekomen 
c. Er in dat akkoord is afgesproken dat gemeenten in regionaal verband aan de opgaven 

hieruit moeten gaan werken in zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES)
d. Er voor onze gemeente is gekozen voor een RES met daarin de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, met 
daarbij de Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe als partners

e. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een concept-RES die uiterlijk 1 juni 2020 gereed 
moet zijn en een definitieve versie per 1 maart 2021

f. Gemeenten later hun eigen ambities en kaders, mede hierop gebaseerd, vormgeven

overwegende dat:
a. Het van belang is om voortvarend met de RES aan de slag te gaan, maar betrokkenheid 

van gemeenteraden en inwoners niet uit het oog te verliezen.
b. Het tevens van belang is dat er tussen de 7 gemeenten een gedragen geheel ontstaat, 

zodat niet alleen het resultaat beter wordt, maar het besef van gezamenlijkheid daarin 
sterk is.

c. Er nu op allerlei manieren, bestuurlijk en maatschappelijk, wordt gewerkt aan de concept-
RES voor de regio Amersfoort.

d. Dat de gemeenteraden hierin afzonderlijk een besluit dienen te nemen, en gezamenlijk 
middels informatiebijeenkomsten worden betrokken.

e. Het voor het gedragen geheel maar ook voor een goede integrale afweging waardevol 
kan zijn om de gemeenteraden hierin in gezamenlijkheid over laten spreken, zodat er een 
sterk gezamenlijk commitment ontstaat voor de RES en de latere ambities en kaders in de 
afzonderlijke gemeenten hierop beter kunnen worden geënt.

f. Een regionaal overlegorgaan hieraan een goede bijdrage kan leveren, bestaande uit 
maximaal 1 vertegenwoordiger van iedere fractie uit iedere gemeente, en daarmee uit 
maximaal 54 raadsleden.

g. In dit overlegorgaan ook ruimte kan zijn voor (maatschappelijke) partners om middels 
inspraak bij de besluitvorming van de gezamenlijke RES te worden betrokken.

h. Het, wellicht ten overvloede, niet de bedoeling is een extra bestuurslaag in het leven te 
roepen en daarom deze Regioraad geen beslissingsbevoegdheid te geven.



Stelt voor:

1. Het Overleg Energietransitie Regio Amersfoort (HOERA) in te stellen voor de 
totstandkoming van de RES, vanaf heden tot het definitieve RES bod;

2. Dit overleg te laten bestaan uit maximaal 1 lid per fractie per gemeente;
3. Dit overleg geen beslissingsbevoegdheid te laten hebben.
4. Een frequentie voor dit overleg vast te stellen dat goed aansluit op de planning die is 

gemaakt door het regiobureau Amersfoort m.b.t. de RES;
5. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze Regioraad te beleggen bij de griffiers 

van de regio. 
6. Ook partners, zoals Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe, bij de 

totstandkoming van de RES gelegenheid te geven deel te nemen aan de 
beraadslagingen.

7. De partners bij de totstandkoming van de RES hiervan op de hoogte te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

CU-SGP             GroenLinks-PvdA

Jan Overweg      Fenneke van der Vegte

Bijlage: planning Regionale energiestrategie

 Oktober 2019: regionaal overleg over RES

 25 november: 2e Regionale Raadsledenbijeenkomst Regionale Energie Strategie

 December- januari: stakeholderbijeenkomsten RES

 Maart 2020: raadsbesluiten in routing gemeenten

 Uiterlijk 28 mei: besluit gemeenteraad Leusden

 1 juni 2020 concept bod RES aan Rijk

 September 2020 : reactie van het Rijk op conceptbod

 December 2020: Raadsbesluiten in routing gemeenten

 Februari 2012: besluitvorming in gemeenten

 1 maart 2021: definitief bod RES aan Rijk


