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SAVE THE DATE: Regionale raads- staten en AB-ledenbijeenkomst op 18 januari
Op 18 januari organiseert Regio Amersfoort een regionale raads- staten en AB-ledenbijeenkomst over de
Regionale Energie Strategie en het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040. Wij informeren u tijdens de bijeenkomst graag
over de stand van zaken rond de RES en laten u zien wat de resultaten zijn van de activiteiten die tot dan toe
hebben plaatsgevonden. We geven u deze avond ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de RES. U
ontvangt binnenkort een uitgewerkt programma van de avond. In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de
hoogte van de stappen die zijn genomen sinds de vaststelling van de Concept RES.
Waar staan we nu met de Regionale Energie Strategie?
De gemeenten in de RES regio Amersfoort hebben zich als doel gesteld om in 2030 minstens 0,5 TWh
duurzame energie op te wekken als onderdeel van een breed programma om toe te werken naar 49% CO2
reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Met het huidige bod komt de Regio in 2030 uit op 43% CO2 reductie
door de verschillende voorgenomen initiatieven voor zon- en windenergie. Samen met inwoners, bedrijven en
andere belanghebbenden zijn kansrijke gebieden geformuleerd voor het opwekken van duurzame energie. Op
grond hiervan is de doelstelling van 0,5 TWh in de Concept RES bepaald. Na het besluitvormingsproces in de
provinciale staten, gemeenteraden en het dagelijks bestuur van het waterschap, is de Concept Regionale
Energie Strategie op 1 oktober 2020 ingediend met alle uitgebrachte moties en amendementen.
Plan van Aanpak geeft richting aan de uitwerking van de RES
Op weg naar de RES 1.0 worden de kansrijke gebieden en mogelijkheden verder uitgewerkt. De wijze waarop
we dit gaan doen, is beschreven in het Plan van Aanpak RES 1.0. Hierin zijn drie onderdelen onderscheiden die
elk vragen om een verschillende aanpak en werkwijze:
1. Het uitwerken van de kansrijke gebieden voor de opwek van duurzame elektriciteit;
2. Een inhoudelijke verdieping van de onderwerpen lokaal eigendom, economisch belang en de regionale
structuur warmte;
3. Het robuuster maken van het RES bod, door nieuwe kansrijke gebieden voor de opwek van duurzame
elektriciteit te inventariseren in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden in de Regio.
Dit plan van aanpak beschrijft de werkzaamheden om toe werken naar de RES 1.0. Ook wordt ingegaan op de
ijkmomenten gedurende het proces, de risico’s (inclusief de beheersing hiervan), een beschrijving van de rollen
en verantwoordelijkheden en het niveau en invulling van de participatie en communicatie.
Het gehele Plan van Aanpak RES 1.0 is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Het Plan van Aanpak wordt
ook gepubliceerd op het online platform.
Lokale processen voor uitwerking RES van start
Al voor de zomer zijn er verschillende (inter)regionale en (boven)lokale activiteiten gestart om te onderzoeken
wat de haalbaarheid is van de kansrijke gebieden van de Concept RES. In het najaar startten ook de
verschillende lokale processen om te komen tot een uitnodigingskader voor zon en wind projecten en vinden er
gesprekken plaats met inwoners, ondernemers, agrariërs en partijen zoals de Natuur en Milieufederatie
Utrecht, Rijkswaterstaat, Defensie en het Rijksvastgoed Bedrijf om de kansrijke gebieden concreter te maken.
In deze lokale processen is er veel aandacht voor communicatie aan en participatie van inwoners en
initiatiefnemers.
Jongerenonderzoek Nationaal Programma RES afgerond
Half november zijn de resultaten opgeleverd van het onderzoek onder jongeren dat is uitgevoerd in
samenwerking tussen JongRES en het Nationaal Programma RES. In het onderzoek wordt ingegaan op hoe

jongeren betrokken willen worden bij de energietransitie en wat zij vinden van dit onderwerp. Ook voor Regio
Amersfoort is een mooie factsheet gemaakt van de resultaten. Deze kunt u als bijlage bij deze nieuwsbrief
vinden.

