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Regionale Energiestrategie RES regio U16

Net als bij de behandeling van de RESsen Amerfoort en Foodvalley waren er ook hier vragen over (de
kosten van) participatie, de netwerkcapaciteit i.r.t. de verhouding zon-wind, de ambities rond lokaal
eigendom en de rol van de provincie bij grensoverschrijdende zoekplaatsen (bv. randen
gemeentegrenzen, Groene Hart). Nieuw waren vragen over het realiteitsgehalte van het bod, het op
het oog moeizame proces, de evenwichtige bijdrage van de gemeente Utrecht i.r.t. het
energieverbruik aldaar en de aandacht voor gezondheid/veiligheid en natuur en landschap.
De gedeputeerde memoreerde dat het een gezamenlijk bod is van 1,8 TerraWatt, waar alle partners
zich aan hebben gecommitteerd. Het feit dat het 16 gemeenten betreft zorgde inderdaad voor een wat
moeizamer proces. Over netwerkcapaciteit geeft de netwerkbeheerder aan dat het spannend is, maar
haalbaar. 50% lokaal eigendom voor bewoners is moeilijk juridisch afdwingbaar, maar gemeenten
nemen dit wel vaak in hun eigen kaders op. In grensgebieden moet goede afstemming plaatsvinden;
dit vindt ook plaats. Impact op natuur en landschap is geborgd via de Omgevingsverordening. De
ambitie van de Stad Utrecht is hoog en men levert een aanzienlijke bijdrage. Een overzicht over de
kosten participatie is toegezegd.
Naast de inhoudelijke discussie is lang gediscussieerd over wel of niet besluiten in PS van 22
september a.s. Dit met het oog op het feit dat dan nog niet alle besluiten van gemeenten beschikbaar
zijn. De 2 standpunten waren:
•
Wel behandelen, want we zijn onderdeel van de groep overheden die ieder onafhankelijk over
het voorliggende voorstel besluiten. De provincie toetst aan eigen kaders en heeft geen aparte status
en moet dat beeld ook niet op willen roepen.
•
Behandeling uitstellen totdat de gemeenten besloten hebben. Wij hebben dan, als
middenbestuur, overzicht van de resultaten van bespreking in gemeenten en kunnen aan de hand
daarvan onze mening vormen.
De gedeputeerde vindt de laatste optie een slecht signaal richting gemeenten.
Los van de datum waarop, adviseert de commissie het voorstel als normaal debat te behandelen.
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