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Geachte mevrouw De Wit, 

 

Op 13 januari jl. heeft u een advies over het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 uitgebracht aan ons 

college. Uw advies is door ons met aandacht gelezen. In de bespreking van het plan in de Statencommissie en 

in de Provinciale Statenvergadering is door Statenleden ook naar uw advies verwezen. Graag willen we u 

bedanken voor de tijd die u hebt geïnvesteerd in de voorafgaande constructieve gesprekken en het opstellen 

van het rapport. Graag willen wij een reactie geven op uw opmerkingen en uw adviezen. 

 

Meetbare doelen 

U geeft aan dat u in het plan nog mist hoeveel duurzame energie naar verwachting kan worden opgewekt met 

de bestaande methodes voor duurzame opwek. U geeft later ook aan dat u verwacht dat de RES’sen naar 

verwachting belangrijke input zullen geven om dit te kunnen bepalen. In de RES’sen wordt inderdaad de 

potentie van de zoekgebieden voor grootschalige opwekking middels zonne-energie en windenergie in kaart 

gebracht. Bij het vaststellen van de potentie worden ook de bepalingen uit de Omgevingsvisie en 

Omgevingsverordening verwerkt. Daarnaast zal er in de RES’sen een overzicht van warmtevraag en duurzaam 

warmte aanbod worden gemaakt. De uitkomst van dit proces zal dus inderdaad meer inzicht geven over de 

potentie voor duurzame energieopwekking, energiebesparing voor onder meer de gebouwde omgeving, 

industrie, landbouw en mobiliteit. De provincie Utrecht is nauw betrokken bij de totstandkoming van de drie 

Utrechtse RES’sen.  

 

Het college onderkent met u het belang van goede monitoring van de energietransitie. Dit betreft inzicht in de 

voortgang op energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook indicatoren die directer inzicht geven in de 

bijdragen van de provincie aan de energietransitie en de effecten van onze maatregelen en inspanningen. 

Hiervoor hebben wij een aanvullend onderzoek uitgezet op basis waarvan wij later dit jaar met een voorstel 

komen voor deze monitoring. Ook zullen we bezien of de verschillende klimaat- en energiedoelen  voldoende 

met elkaar in lijn zijn of eventueel aanpassing behoeven. In januari heeft gedeputeerde Van Essen hierover een 

memo gestuurd naar Provinciale Staten dat wij in de bijlage hebben toegevoegd. 

 

U geeft ook aan dat er binnen de provincie sprake is van verschil in doelstellingen. Dat klopt inderdaad. Als de 

provincie Utrecht in 2040 energie neutraal wil zijn, moeten feitelijk ook alle gemeenten hetzelfde doel hebben. 
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Uit het RES proces en het genoemde onderzoek hopen we tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot de 

provinciale doelstellingen. Daarna kan ook worden bepaald wat de opgaven zijn voor energiebesparing en 

innovatie duurzame opwek. Dat proces leidt tot de “ritssluiting” zoals u die heeft opgenomen in uw advies.   

 

Integrale aanpak 

In uw advies benadrukt u het belang van een integrale aanpak. Dat onderschrijven wij: wij zien 

meekoppelkansen voor energietransitie in de stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het buitengebied. 

Die kansen worden ook zeker verzilverd, onder andere door samenwerking met gemeenten, woningcorporaties 

en gebiedscommissies. De energietransitie wordt daarmee haalbaarder gemaakt. 

 

Een tweede belangrijk onderwerp is de betaalbaarheid van de energietransitie; in 2020 voeren we een 

onderzoek naar noodzakelijke financiële instrumenten om een inclusieve energietransitie mogelijk te maken. Dit 

moet leiden tot de ontwikkeling van een financieel instrumentarium dat in 20212 inzetbaar is. Met de 

netbeheerder voeren we zowel binnen de RES’sen als vanuit de provinciale organisatie constructieve 

gesprekken over het uitbreiden van de netcapaciteit en de inpassing van opslag. Provinciale Staten hebben hier 

in twee moties ook aandacht voor gevraagd. 

 

Creëer bewustwording, benut het perspectief van jongeren 

U adviseert in te zetten op bewustwording en hierbij ook het perspectief van jongeren te benutten. Wij 

onderschrijven het belang van bewustwording. We kiezen er wel voor om de communicatie met inwoners in 

principe aan de gemeentes over te laten. Zij hebben hier elk een eigen strategie en hun eigen specifieke 

instrumenten voor. Wij ondersteunen de gemeenten door kennisdeling en op verzoek ook met mensen en 

middelen. 

 

Jongeren hebben inderdaad recht van spreken in de energietransitie. Vorig jaar zijn we, in samenwerking met 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) gestart met “Watt Nou”, een eigentijdse interactieve 

communicatiecampagne gericht op jongeren. De helft van de gemeenten in de provincie Utrecht heeft ervoor 

gekozen om mee te doen met deze campagne. In januari 2020 heeft gedeputeerde Van Essen een gesprek 

gevoerd met jongeren uit de provincie. Dit naar aanleiding van het programmaplan. Wij sturen ook op deelname 

van jongeren uit de Klimaat en Energie Koepel (KEK) in de RES processen, zodat ze daadwerkelijk een stem 

hebben in het programmeren van duurzame opwek in de provincie Utrecht. Op deze en andere manieren zullen 

we jongeren blijven betrekken bij en inzetten voor de energietransitie. 

 

Wij gaan ervan uit dat wij met deze reactie recht hebben gedaan aan het door de PCL gegeven advies. Wij 

waarderen uw betrokkenheid bij de provinciale opgave energietransitie. We nodigen u dan ook graag uit om 

gedurende de looptijd van het programma Energietransitie 2020-2025 de provinciale aanpak van de 

energieopgave te volgen en, indien u daar aanleiding toe ziet, opnieuw advies over uit te brengen. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  

 

 


