Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#omgevingsplan #RES

Zoeterwoude

Zoeterwoude is een agrarische gemeente, bekend van het veenweidelandschap en de
zelfkazende boeren. De gemeente heeft 8.400 inwoners en is ambitieus als het gaat om
duurzaamheid en het werken in de geest van de Omgevingswet. In het omgevingsplan Landelijk
gebied komen deze twee samen.
De gemeente Zoeterwoude werkt aan een omgevingsplan voor het
Landelijk gebied. Er is inmiddels een systematiek uitgewerkt voor
gebruik en bouwen. Over het integreren van het bomenbeleid en
delen van de APV wordt gesproken. Ook de Omgevingsdienst is
betrokken om aan de slag te gaan met regels voor milieubelastende
activiteiten.
De gemeente heeft samen met omliggende gemeenten de
Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Deze visie
wordt thematisch uitgewerkt en vormt input voor de nog op te
stellen omgevingsvisie voor Zoeterwoude. Een van de uitwerkingen
van de regionale agenda is de Regionale Energiestrategie. Deze
wordt in Holland Rijnland-verband uitgewerkt. Er ligt inmiddels een
concept-RES en er wordt gewerkt aan een warmtevisie.
Hoe kunnen de regionale Agenda Omgevingsvisie, de concept-RES
en de warmtevisie verwerkt worden in het omgevingsplan Landelijk
gebied en t.z.t. voor de hele gemeente? Daarvoor is Zoeterwoude
voornemens om de RES te ‘fileren’: welke activiteiten volgen eruit,
wat kan, wil of moet je daarvoor regelen in een omgevingsplan en
hoe doen we dat?
OMGEVINGSWET | Omgevingsplan Landelijk gebied under
construction | Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040
ENERGIETRANSITIE | Regionaal energieakkoord in 2017 | ConceptRES regio Holland-Rijnland gereed | Aardgasvrij Zoeterwoude-Rijndijk
| Duurzaamheidsbeleid Zoeterwoude
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Specifieke onderzoeksvraag: 3. Het omgevingsplan is het centrale kerninstrument, waarin alle
regels over (activiteiten in de) fysieke omgeving een plaats moeten krijgen. Hoe wordt de RES
hierin opgenomen/verwerkt?
Welke doelen worden in de RES gesteld voor Zoeterwoude? Welke activiteiten kunnen bijdragen of van
invloed zijn op deze doelen? Wat moet en kan je regelen voor deze activiteiten en hoe zien de regels er
dan uit?

Meeleer-vragen: 5. Hoe kan worden voorkomen dat de energietransitie sectoraal wordt benaderd, terwijl
het één van de opgaven in het gebied is? (Boxtel)

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

