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Het voorstel is uitgbreid besproken en kon op wisselende reacties rekenen. 
 
Enerzijds was er waardering voor het stuk en de bereidheid van de provincie een rol te nemen in het proces en 
gemeenten te ondersteunen. Anderzijds waren er vragen over wat de provinciale rol nu precies is en aspecten als 
de verschillende doelen die overheden er op na houden en de mogelijke aanvullende doelen die uit Europa nog 
gaan komen, de participatie en draagvlak door/van partijen, maar met name bewoners, in het proces en de 
ogenschijnlijke beperktheid van de in te zetten opties (zon, wind, warmte). Ook was de vraag hoe het zit met de 
RES van de regio Amersfoort. Tot slot wilde de commissie graag uitleg over het proces van de RES-sen in relatie 
tot de op te stellen Omgevingsvisie. 
 
In zijn reactie gaf gedeputeerde Van Essen aan het een goede zaak te vinden dat de provincie deel gaat nemen 
in het proces. De rol van de provincie ligt met name in het faciliteren van de regio’s om tijdig te komen tot een bod 
aan het Rijk en de koppeling naar het ruimtelijk beleid. 49% redeductie in 2030 blijft de doelstelling, totdat er 
vanuit hogere overheden anders wordt besloten. Op het gebied van de RES-sen is er vanuit het Rijk een 
duidelijke opdracht naar de regio’s gekomen omtrent het meenemen van technieken voor opwekking. Er wordt 
uitgegaan van bewezen technieken (zon, wind, wamte). Andere technieken zullen wel worden beschouwd in het 
Energieplan dat later dit jaar aan PS wordt voorgelegd, maar maken geen onderdeel uit van de RES-sen. Het 
plan van aanpak voor de RES regio Amersfoort volgt zo spoedig mogelijk. 
Participatie en draagvlak zijn van cruciaal belang en daar zal dan ook veel aandacht voor zijn. Gedeputeerde zal 
nog met een nader overzicht komen over hoe dit wordt aangepakt. 
De Omgevingsvisie kijkt breder en zal geen specifieke locaties aanwijzen; eerder zoekgebieden. De concept-
Omgevingsvisie is eind van het jaar klaar, loopt daarmeme voor op de RES-en, en daar kunnen de RES-sen zich 
dan weer op baseren. 
 
De commissie adviseert een klein debat voor de PS-vergadering van 25 september 2019. 
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