
Motie Delft over Klimaatakkoord, VNG BAL\/, 29 november 2019 

Motie: Regionale Energiestrategieën (RES) 

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019, 

Constaterende 

• Oat het klimaatakkoord gemeenten in positie brengt om samen met andere 
overheidslagen de energietransitie integraal aan te pakken; 

• Gemeenten enthousiast aan de slag zijn om uitvoering te geven aan de RES; 
• De kwaliteit van met name het democratisch preces essentieel is voor legitimiteit van 

de RES en dat de raden in dit preces een belangrijke positie innemen; 
• De VNG mede opdrachtgever is van het NP RES en actiehouder is, naast het 

lnterprovinciaal overleg en de Unie van Waterschappen, om tot een preces te kamen 
dat leidt tot herverdeling van een eventuele restopgave voor de klimaattafel 
elektriciteit, de zogeheten Route 35; 

• De NP RES bij aanleveren van de concept RES uitgaat van instemming door 
colleges en de ter informatie toezending aan de raden; 

• Oat de concept RES en de inhoudelijke claims ten aanzien van grootschalige opwek 
van hernieuwbare energie uit zon en wind daarmee slechts steunen op instemming 
van colleges en geen integrale afweging in de raden hebben gekend; 

• Oat de concept RES wordt gebruikt voor een systeemanalyse door PBL en als 
zodanig concrete informatie moet bevatten om een dergelijke beoordeling te doen; 

• Oat deze systeemanalyse leidt tot inzicht in de omvang van de capaciteit voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving 
en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur; 

• Deze constatering benut zal worden om inzicht te krijgen in het doelbereik ten 
aanzien van de tafel elektriciteit van het Klimaatakkoord en, indien ontoereikend er 
een preces op gang komt dat leidt tot herverdeling van de resterende opgave om te 
kamen tot de opwek van 35TWh duurzame elektriciteit. 

Overwegende 

• Oat het preces en de opstelling van het NP RES weinig ruimte laat voor voldoende 
integrale weging door de raden bij het tot stand kamen van de concept RES; 

• Oat dit het risica met zieh meebrengt dat er een verschil in verwachtingen ontstaat 
tussen de waarde die de concept RES in de gemeente heeft en die er vanuit het NP 
RES aan gehecht wordt; 

• Oat het doorrekenen van de gegevens in de concept RES door PBL verstrekkende 
gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. 

Verzoekt het bestuur van de VNG om 

• De betrokkenheid van raden rond de concept RES en de status van de concept RES 
nadrukkelijk onderwerp van gesprek te laten zijn binnen het NP RES; 

• Binnen het NP RES erop aan te dringen dat de concept RES gezien moet worden als 
een tussenstand in het preces dat leidt tot een RES 1.0 en dus nog kan veranderen; 



• Daartoe ook het waarderingsproces van de Concept RES zodanig vorm te geven dat 
dit aansluit op de status van tussenstand en het preces dat nog loopt tot aan de RES 
1.0 in maart 2021. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

s2%- 
Wethouder Stephan Brandligt 


