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Datum : dinsdag 1 oktober 2019
Betreft : Startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort

Aanleiding
Zoals bekend is de Regionale Energiestrategie (RES) een van de grotere thema’s die de 
komende periode op de regionale en lokale agenda staat. De RES is allereerst een 
samenwerkingsproces tussen onder andere gemeenten, provincie, waterschap en 
netbeheerders. De RES is ook een instrument om te komen tot regionale keuzen. En de 
RES resulteert in een bod van de regionale partners aan de Rijksoverheid waarin 
beschreven staat welke strategie de regio hanteert om de lokale/regionale 
energiedoelstellingen te bepalen en te halen. De voorbereidingen op de RES lopen al 
geruime tijd. Dit voorjaar heeft u al kaders en randvoorwaarden voor het RES-proces 
vastgesteld. Nu het klimaatakkoord definitief is, is ook de planning duidelijk die voor het 
opstellen van de RES wordt gehanteerd. In de startnotitie is uitgewerkt op basis van welke 
uitgangspunten en op welke wijze het proces naar een RES voor de Regio Amersfoort wordt 
ingericht. De nadruk ligt daarbij op het proces tot het concept-bod waarin is uitgewerkt voor 
welke opgave de regio verantwoordelijkheid kan en wil nemen, welke randvoorwaarden 
daarbij gelden en wat er van alle betrokkenen in het RES-proces wanneer wordt verwacht. 
Duidelijk is dat het onder tijdsdruk komen tot een concept-bod met zoveel partijen een grote 
opgave zal zijn.

Rol raad in RES-proces
De raad wordt op meerdere momenten in het proces betrokken:
 Een eerste regionale raadsbijeenkomst over het RES proces is gepland op 3 oktober.

 We organiseren een gesprek in de raad en tussen raad en college om te bepalen wat de 
inzet wordt van Leusden in de regionale gesprekken (tussen colleges en tussen raden) 
om tot een regionaal RES-bod te komen. Dit doen we voor de tweede regionale 
raadsbijeenkomst die nu gepland staat voor de eerste helft van januari.

 Het concept bod wordt in het voorjaar van 2020 geagendeerd voor vaststelling. Uiterlijk 1 
juni 2020 moet het bod aan het rijk worden gedaan. Omdat hier sprake is van een 
“tussenproduct” wordt een besluit voorgelegd om het concept bod vast te stellen, en op 
basis van dit bod het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincie en 
andere partijen in te gaan. Er volgt namelijk nog een proces van herverdeling van de 
restopgave en verdere concretisering in de definitieve RES 1.0.

 Tot slot wordt de definitieve RES 1.0 ter vaststelling voorgelegd aan uw raad net als aan 
de Raden van de zes collega gemeenten, Gedeputeerde en Provinciale Staten en het 
Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap, uiterlijk 1 maart 2021.
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