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De commissie M&M heeft hierover in 2 vergaderingen gesproken. 
 
Op 20 mei 2020 is de eerste termijn besproken. Vanwege de Corona-crisis is digitaal vergaderd en 
zijn de vragen van de kant van PS in eerste termijn schriftelijk vooraf ingediend en vooraf door GS 
beantwoord. Voor de vragen (165 stuks) en antwoorden verwijs ik u naar het betreffende document 
bij genoemde M&M-vergadering. Tijdens de vergadering heeft de gedeputeerde nog een aantal 
hoofdlijnen benoemd (zie hiervoor het concept-verslag), zoals de oorsprong van de RESsen in het 
Klimaatakkoord, de doorlopen procedure in de regio’s, de participatie van stakeholders en het 
vervolgproces richting RESsen 1.0 (zomer 2021), inclusief de participatie die in dat traject plaats zal 
vinden. Bij dit laatste zullen de gemeenten het voortouw nemen; de provincie ondersteunt. Er is veel 
belangstelling voor de met de RESsen gepaard gaande kosten en er is een verzoek om meer 
informatie over inwonersparticipatie. Voor beide zaken wordt door de gedeputeerde een 
memorandum toegezegd, voorafgaand aan de PS-behandeling. 
 
Op 10 juni 2020 is de 2e termijn besproken. Voor de details wordt verwezen naar het concept-verslag 
van de vergadering. Hoofdlijnen van de discussie waren het participatieproces, de concurrentie op 
het gebied van ruimte met andere beleidsdoelen, de keuze voor de Leusderheide als mogelijke 
windmolenlocatie en netwerkcapaciteiten. 
De gedeputeerde erkende het belang van de netwerkcapaciteit en deed het aanbod om hier een 
infosessie met Stedin over te organiseren. Participatie is belangrijk; verwezen wordt naar het 
daarover geschreven memo. Gemeenten zullen door de provincie worden ondersteund, maar de 
provincie zal geen eigenstandig participatieproces opzetten. Windmolens op de Heuvelrug 
(Leusderheide) en in andere gevoelige gebieden (bv. Eempolder) kunnen alleen als aan strenge 
voorwaarden wordt voldaan, zoals de Wet Natuurbeheer, Omgevingsverordeningen etc. 
 
De commissie adviseert het voorstel als groot debat te agenderen voor een extra PS-vergadering op 
16 september 2020. 
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