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Onderwerp Statenbrief: Motie “Leren voor windenergie met draagvlak” 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Uw staten hebben, via motie 119 op 7 december 2015, ons college verzocht de lessen uit het rapport “evaluatie 
windpark Houten” schriftelijk en via een kennisuitwisseling beschikbaar te stellen aan gemeentebesturen. Tevens 
vraagt u daarbij na te gaan of een Utrechtse handreiking bij kan dragen aan het met draagvlak realiseren van 
windenergie en te onderzoeken hoe de lessen uit de evaluatie kunnen worden betrokken bij de voorbereiding en 
realisatie van concrete initiatieven. In deze statenbrief wordt, ter afdoening van deze motie, ingegaan op de 
uitvoering hiervan. 
 
Aanleiding 
In uw staten op 7 december 2015 is de motie “Leren voor windenergie met draagvlak” (nr. 119) aanvaard welke 
ons college verzoekt de lessen uit de evaluatie omtrent het windpark Houten te verspreiden onder 
gemeentebesturen, deze toe te passen bij concrete initiatieven en te bezien of een Utrechtse handreiking nodig 
is. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 6 oktober 2015 is het evaluatie rapport over het Windpark Houten verschenen. Het uitvoeren van een 
evaluatie maakte onderdeel uit van het raadsbesluit (2001) te komen tot een windpark.  
 
Essentie / samenvatting: 

Het rapport is besproken in bilaterale bestuurlijke contacten en binnen bestuurlijke samenwerkingsverbanden 
(zoals Utrecht10). Het rapport is aan alle gemeenten in de provincie toegezonden.   
In juni 2016 heeft de provincie een bestuurlijke bijeenkomst gehouden voor alle Utrechtse wethouders ter 
bespreking van dit rapport en de te leren lessen. Aan het verzoek van de deelnemers om een vervolg te geven 
aan deze werkvorm met als doel bestuurlijke dilemma’s verder te verkennen, zullen wij invulling geven. Er bleek 
overigens, tijdens deze bijeenkomst, naast de reeds beschikbare handreikingen van de koepelorganisatie 
windenergie, het bewonersplatform "Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines", het Inter Provinciaal 
Overleg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen behoefte aan een specifieke Utrechtse 
handreiking.   



 

  

 
Toepassing concrete initiatieven. 

Met u hebben wij afgesproken dat de regie bij windenergie projecten bij het gemeentebestuur ligt. Dit betekent 
ook dat de regie over het proces bij gemeenten ligt. Met u hebben wij afgesproken hierbij samen op te trekken 
met gemeenten en hen ondersteuning aan te bieden; waaronder via het door u op 6 juni 2016 vastgestelde 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving en vanuit de door u op 19 september vastgestelde Energieagenda. 
Hierbij betrekken wij de lessen uit de evaluatie van Windpark Houten, de lessen van andere projecten in 
Nederland en de genoemde handreikingen. Wij denken hierbij met name, maar niet uitsluitend, aan de lessen met 
betrekking tot gebiedsprocessen (het betrekken van de directe omgeving in het proces), participatie, 
maatwerkvoorschriften en handhaving.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Nieuwe windenergieparken worden gerealiseerd met inachtneming van de lessen uit Windpark Houten en nieuwe 
inzichten.  
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  

 


