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Reactie op uw petitie van 13 oktober
2014

geen

Geachte heer, mevrouw

Hartelijk dank voor de petitie die wij van u op 13 oktober in ontvangst mochten nemen tijdens een bijeenkomst

in het Huis voor de Provincie.

U roept ons hierin op tot het inventariseren van initiatieven voor grootschalige productie van duuzame energie,

met name zon en wind, en om potentiële ruimte voor deze initiatieven in kaart te brengen. Daarnaast vraagt u
een door Provinciale Staten vast te stellen participatieplan. Tot slot roept u ons op samen te werken en te

helpen aan nieuwe energie.
ln onze reactie gaan wij hier op in.

Initiatieven
Ons beleid ten aanzien van windenergie is mede gebaseerd op initiatieven voor windenergie. Dat kunnen

initiatieven vanuit lokale organisaties zijn, individuele grondeigenaren of vanuit landelijke opererende
energiebedrijven. Deze initiatieven kunnen echter niet altijd worden gehonoreerd. Naast de wensen uit deze

initiatieven hebben wij ook rekening te houden met wettelijke bepalingen en andere provinciale ruimtelijke

belangen. Ook achten wij medewerking vanuit het gemeentebestuur zeer gewenst vanwege de lokale impact
van deze initiatieven. Deze medewerking is ook hard nodig voor het vergroten van de slagingskans. De

combinatie van bekende initiatieven, wetttelijke bepalingen, andere ruimtelijke belangen en bestuurlijk draagvlak
heeft geleid tot het in onze Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) opgenomen beleid.

Andere vormen van duurzame energie (zoals zonne-energie) zijn, op grond van deze Structuurvisie, in de
gehele provincie mogelijk onder voon¡vaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op locatie specifieke
añregingen zoals landschappelijke kwaliteiten, natuunryaarden en agrarische functies. Het op perceelsniveau

aanwijzen van geschikte locaties zou afbreuk doen aan het gewenste maatwerk. Mede ten aanzien van zonne-

energie bieden wij in de heziening van de Ruimtelijke Structuurvisie, die op 3 november ter vaststelling wordt
aangenboden aan Provinciale Staten, meer ruimte voor initiatieven in het landelijk gebied. Deze heziening is

gebaseerd op de bij ons bekende initiatieven en de daaruit voortgekomen wens om de Structuurvisie op dit punt

te herzien.
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Wij zullen een grotere rol nemen in gebiedsprocessen. Het verder inventariseren van initiatieven hoort daarbij.

Graag voeren wij hierbij ook het overleg met u, andere initiatiefnemers, maar nadrukkelijk ook de betrokken

inwoners en omwonenden. Wij zijn voornemens om de eerstvolgende gemeente die windturbines wil realiseren,

onze hulp en expertise aan te bieden om in een vroeg stadium in gezamenlijkheid te komen tot een
gebiedsproces dat, rekening houdend met alle actoren, moet resulteren in een breed gedragen plan. Ten
aanzien van zonne-energie zullen wij gemeenten en initiatiefnemers bijstaan in het lokale maatwerk.

Participatieplan en samen werken
Zoals gezegd zullen wij een grotere rol nemen in gebiedsprocessen rond duurzame energie. Samenwerken met

een gebied betekent ook luisteren naar wensen vanuit het gebied. Onze ervaring is dat wensen ten aanzien van
participatievormen niet voor ieder gebied en betrokkene hetzelfde zijn, noch overal realiseerbaar. Het

vastleggen door Provinciale Staten van een algemeen geldende participatievorm zou ten koste kunnen gaan

van de flexibiliteit die nodig is in gebiedsprocessen. Wel ondersteunen wij de gedachte dat in hoofdlijnen

ingezet kan worden op minimale vormen. De ervaringen die wij opdoen in de gebiedsprocessen zullen wij

meenemen in een vervolg richting Provinciale Staten. Graag gaan wij met u en (andere) lokale organsiaties
hierover het gesprek aan.

Tot slot
Betrokkenheid van inwoners en organisaties zoals bij duuzame energie wordt getoond, is een belangrijk

signaal voor ons als provinciale overheid. Wij hechten veel waarde aan uw inbreng, als ook aan de standpunten
van de tegenstanders van bepaalde vormen of locaties van duurzame energie. Wij hebben met interesse kennis
genomen van uw petitie en zoals u heeft kunnen lezen onderschrijven ook wij het belang van lokaal gedragen
initiatieven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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