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Geachte heer Sakko,

Hartelijk dank voor de petitie die wij van u, mede namens inwoners uit de (deelþemeenten Harmelen, Houten,

De Meern, Leidsche Rijn, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Wijk bij Duurstede en Woerden, op 22 september in

ontvangst mochten nemen tijdens een bijeenkomst in het Huis voor de Provincie.

U roept ons in uw petitie op tot groñreg drie acties. Allereerst om een gedragen proces te organiseren ten

aanzien van de maatregelen voor duurzame energie in het algemeen. Ten tweede vraagt u ons een actievere

rol te vervullen in de totstandkoming van nieuwe windturbinelocaties en tot slot wift u dat de overheden strenge

criteria formuleren en handhaven voor het opwekken van duurzame energie. ln onze reactie zullen wij op deze

drie punten ingaan.

Duurzame energie in algemene zin
Het opnieuw ter discussie stellen van de overeengekomen Rijksdoelstellingen behoort voor ons niet tot de
mogelijkheden. Deze zijn door de minister met de Tweede Kamer besproken en wij zijn als provincie via het
gezamenlijk overleg tussen provincies (het IPO) deelgenoot geweest van besprekingen rond het Energie-
akkoord. Wij zijn als democratisch bestuur betrokken geweest bij de vaststelling van de taakstellingen vanuit dit
akkoord. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten is deelgenoot geweest van deze besprekingen. De
provinciale opgave is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Wind Op Land. Zienswijzen hiertegen zijn door het
Rijk beantwoord in de "Nota van Antwoord". De afspraken liggen dus vast en wij zullen hier uifuoering aan
geven.
De minister van EZ heeft aanvullend richting de NLVOW aangegeven: "Net zoals u vindt het Rijk het belangrijk
dat niet alleen via de gemeenten, maar ook meer direct de omgeving inspraak heeft bij het
besluifuormingsproces. Daarom is zowel in de Structuurvisie Windenergie op Land als in het Energieakkoord
aangegeven dat het van belang is om de omgeving te betrekken bij het besluitvormingsproces omtrent
windenergie". Wij ondersteunen deze visie, later in deze reactie gaan wij hier verder op in.

Onderdeel van het Energieakkoord is een ambitie voor het aandeel duuzame energie in de totale
energieproductie. Om dit te bereiken zijn diverse vormen van duurzame energie en besparing tezamen nodig.
Specifiek voor windenergie is een kwantitatieve taakstelling per provincie opgenomen in de Structuurvisie Wind
op Land en in het Energieakkoord. Deze taakstelling is niet door ons inwisselbaar voor andere taakstellingen.
Nogmaals, wij zullen de taakstelling voor wind zoals afgesproken in het Energieakkoord realiseren. Uiteraard
gebeurt dit wat ons betreft met draagvlak bij zowel de gemeente als haar inwoners.
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Een actievere rol als provinciale overheid
Zoals eerder gezegd delen wij de visie dat bij de totstandkoming van een windturbinelocatie de participatie van
omwonenden een cruciale rol zou moeten spelen. U vraagt ons om daar de regie in te nemen.
Wij hebben de taakstelling afgesproken met het Rijk en hebben in ons ruimtelijk beleid (Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie en -Verordening) de ruimtelijke aanvaardbaarheid van diverse locaties benoemd. De kracht van
de provincie zou wat ons betreft moeten zitten in het faciliteren van een gebiedsproces om te komen tot
realisatie van windenergie met draagvlak onder zowel gemeentebestuur als inwoners. Wij tekenen daarbij wel
aan dat er bij windenergie altijd een kleine groep tegenstanders zal blijven bestaan. We hebben inmiddels in
twee bijeenkomsten in ons Huis voor de Provincie kunnen ervaren dat er zowel bij de voorstanders als de
tegenstanders van windenergie een actieve kem bestaat. Dit laat onverlet dat er gewerkt moet worden aan het
realiseren van de taakstelling met oog voor alle aspecten.
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 gedragen plan.

Strenge criteria en handhaving
Uw laatste oproep aan ons College is meteen ook de meest uitdagende. Wij hebben onszelf de vraag gesteld of
wij als provinciale overheid zouden moeten komen tot aanvullende criteria die, vergelijkbaar aan bijvoorbeeld

schaalvergroting in de landbouw, kaders schetsen voor de realisatie van windenergie. Met de criteria die er al

zijn op het gebied van milieu, geluid en ruimtelijke ordening zou een aanvulling zich primair richten op de
participatie en compensatie van omwonenden. Het hierboven genoemde gebiedsproces zou dergelijke inzichten

kunnen geven. Op dit moment zijn deze echter nog niet objectief te benoemen en wij kiezen er dan ook voor dit
(nog) niet te doen. Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor

het naleven van de regels ten aanzien van milieu en geluid. Wij gaan niet op de stoel van een gemeente zitten,

tenzij onomstotelijk zou zijn aangetoond dat de verantwoordelijke overheid pertinente fouten heeft gemaakt en

er sprake is van nalatigheid. ln zo'n geval zouden wij via spoor van het lnterbestuurlijk Toezicht (lBT) onze rol

moeten vervullen. Tot op heden is hier echter geen sprake van.

Tot slot
Betrokkenheid van inwoners zoals bij windenergie 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

voorstanders van windenergie. Wij hebben met interesse kennis genomen van uw petitie en zoals u heeft

kunnen lezen onderschrijven ook wij het belang van participatie. Tegelijkertijd onderschrijven wij de noodzaak

van het opwekken van alle vormen van duurzame energie en zullen wij de afspraken die wij hierover met het

Rijk hebben gemaakt binnen de afgesproken termijn nakomen.

Wij gaan ervanuit dat u deze brief onder de aandacht brengt van de overige indieners van de petitie.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

W.l.l. van Beek
Voozitter

H. Goedhart
Secretaris
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