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De RES-regio's hebben veel werk verzet met
als resultaat goed onderbouwde documenten.
Ze laten een grote bereidheid zien om bij
te dragen ambities uit het Klimaatakkoord
Er zijn stevige uitdagingen op het gebied van
participatie, ruimte en systeemefficientie.
Belangen en perspectieven staan vaak
haaks op elkaar.
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RES Amersfoort
Bestuurlijke rol
Het dagelijks bestuur heeft het mandaat om
binnen de kaders van het beleid toezeggingen te
doen. De toetsings kaders zijn: Energietransitie,
BOVI, BOP en de adviezen van het AB aan het
D&H op 6 mei 2020.

Leden van het algemeen bestuur hebben
een toetsende en kaderstellende rol.

Het dagelijks bestuur zorgt dat het algemeen
bestuur goed geinformeerd is.

Het algemeen bestuur heeft een netwerkende
en signalerende rol.

Het algemeen bestuur stelt RES 1.0 vast of
mandateert hiervoor het dagelijks bestuur.

Bestuurlijke en
ambtelijke
vertegenwoordiging
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Kwantiteit
Opbouw totaal bod TWh
ambitie

Totaal 0,5 TWh
Basis/pijplijn 0,38
Ambitie 0,12

huidig/
pijplijn

Inbreng waterschap
Wind rwzi Amersfoort.
Zon rwzi Amersfoort,
Woudenberg, Soest
Aquathermie Amersfoort, Soest
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Ruimtelijke kwaliteit
Landschappelijke kwaliteiten zijn meegewogen
in de zoektocht naar zon en wind.
Meekoppelkansen en integraliteit met andere
thema's zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en de landbouwtransitie staan
nog aan het begin. In de realisatiefase van de
RES dient het waterschap een actieve inbreng te
leveren om deze meekoppelkansen te benutten.

De regio heeft voorkeur voor zon op bedrijfsdaken, parkeerterreinen en overhoeken.
Dit is in lijn met de ambitie van het waterschap.
De zonnewijzer is uitgangspunt. Zon op veld is
echter ook noodzakelijk hier liggen koppelkansen
voor het waterschap, mits de bodem/grondwater
er niet in kwaliteit op achteruit gaat.

Bestuurlijke participatie
De volksvertegenwoordigers leveren via officiële
besluitvormingsstructuren hun inbreng.
Op verschillende bijeenkomsten hebben de
volksvertegenwoordigers hun inbreng geleverd.
De grootschalige opwek van duurzame energie
betreft vooral een ruimtelijke doorwerking.
Het primaat ligt in deze fase bij de gemeenten.
De rol van het waterschap is op dit moment
bescheiden.
De actieve inzet van het waterschap en concrete
uitvoering van maatregelen op het gebied van
energie op worden gewaardeerd.

Maatschappelijke participatie

Tot 1 oktober 2020 lag de nadruk vooral op het
betrekken van professionele stakeholders bij het
zoeken naar locaties voor opwek van duurzame
energie.

De ambitie is om 50% lokaal eigendom* op
te nemen in beleid, maar dit is niet juridisch
afdwingbaar. Hier geldt slechts een inspanningsverplichting. Waterschap Vallei en Veluwe heeft
hier een marginale rol.

Participatie is hier nog niet echt van de grond
gekomen. Men heeft koudwatervrees maar de
komende maanden komt hier verandering in.
* Met lokaal eigendom bedoelen we dat
50% van het eigendom in handen is van
bewoners en bedrijven uit de regio.

Energiesysteemefficiëntie

Vanuit de netwerkbeheerder wordt energieefficiëntie bereikt bij een evenredige mix van
50% wind en 50% zon. Voor deze regio ligt
de verhouding, op dit moment op 25% wind
en 75% zon.
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Regionale Structuur Warmte

De Regionale Structuur Warmte is onderdeel van
de RES 1.0. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke
warmtebronnen inzetbaar zijn in deze regio.
Het waterschap wordt hier goed in betrokken.
Daarnaast zijn de gemeenten verplicht om eind
van dit jaar een Transitie Visie Warmte op te
stellen. Ook hier is het waterschap vaste deelnemer. Veel vragen over de mogelijkheden
van aquathermie.

Advies van Vitens en waterschap over toepassen
van bodemenergie is ingediend. Dit moet nog
een gezamenlijk karakter krijgen. Hiermee wordt
bedoeld dat het niet iets is van alleen Vitens en
waterschap maar dat ook gemeenten hier achter
staan.
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Besluitvorming waterschap
RES 1.0 is een strategie die doorvertaald gaat worden in omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. En deze volgen de normale democratische
besluitvormingsprocedures. Hierop is natuurlijk inspraak mogelijk.
Bij deze doorvertaling van de strategie is het zaak om ook meekoppelkansen
te benutten (biodiversiteit, klimaatadaptatie).
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