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Onderwerp: Resultaten eerste ijkmoment RES Amersfoort

De regio Amersfoort heeft als eerste stap in de monitoring van RES 1.0 haar eerste voortgangsrapportage
opgesteld. Via dit memo informeer ik u hierover.
De RES Regio Amersfoort wil in 2030 minstens 0,5 terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken met duurzame
energiebronnen.
Om te weten waar we in deze regio staan wordt de voortgang en haalbaarheid van plannen en kansen die in de
RES 1.0 zijn opgenomen regelmatig gemonitord. Dit gebeurt op zogeheten “ijkmomenten”. Het eerste ijkmoment
was het eind van het eerste kwartaal. Bijgevoegd treft u ter informatie de voortgangsrapportage.
Deze laat zien dat het aantal zoekgebieden en het bijbehorende aantal TWh in de RES regio Amersfoort daalt.
Toen de colleges de RES 1.0 vaststelden was hier 0,96 TWh aan mogelijke initiatieven beschikbaar. Bij dit eerste
ijkmoment is dit gedaald naar 0,64 TWh. Dit komt voornamelijk door gemeenteraden die zoekgebieden zoals
opgenomen in de RES 1.0 uitsloten. Een positieve ontwikkeling is dat de gerealiseerde omvang van zon-op-dak
flink meer werd dan werd aangenomen in de RES 1.0.
In de Statenbrief “Stand van zaken uitvoering moties RES 1.0” van 15 februari 2022 is aangekondigd dat de
provincie, als uitvoering van de motie “RES in balans”, een inventarisatie doet naar locaties die vanuit ruimtelijk
perspectief ‘logische locaties’ zijn voor windenergie. Dit om te anticiperen op planuitval. Hiervoor wordt gekeken
naar locaties die in het RES-proces al eerder aan bod zijn gekomen en waarvoor (nog) geen planologische
procedure is gestart. Ook wordt bezien welke locaties vanuit wettelijk kader en provinciaal beleid
(omgevingsverordening) naar voren komen. Dit zijn bijvoorbeeld locaties langs snelwegen, die zowel vanuit de
RES’en als vanuit provinciaal beleid gewenst zijn. Deze inventarisatie wordt in nauwe samenspraak met de drie
RES-regio’s gedaan voor de ontwikkeling van bouwblok 4 (U16), trede 4 (Amersfoort) en de categorie
‘mogelijkheden en voornemens’ (voor de drie Utrechtse gemeenten in Regio Foodvalley).
Het einde van het tweede kwartaal 2022 is het tweede ijkmoment. Dan wordt in beeld gebracht wat de gevolgen
zijn van de coalitieakkoorden van de nieuwe colleges voor het doel en wat de status is van initiatieven en kansen
die in de RES Amersfoort 1.0 zijn benoemd.
Dit tweede ijkmoment in RES Amersfoort valt samen met de eerste voortgangsrapportage in de andere twee RESregio's. Die informatie wordt betrokken bij de opstelling van de tussenbalans die nu gepland staat voor behandeling
in uw staten van 21 september aanstaande, waarvoor u ons opdracht hebt gegeven via het Statenvoorstel voor het
vaststellen van de RES 1.0. Bij deze tussenbalans zullen wij u informeren over de voortgang van de drie RES’en en
de mate waarin er zicht is op het realiseren van de boden. Indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, zullen we
met het oog op tijdige realisatie van de boden bij de tussenbalans ook een voorstel aan u voorleggen voor het
vervolg."
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