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Utrecht, 18 mei 2020 

 

Betreft: bespreking over Regionale Energie Strategieën  

 

 

Geachte leden van de Statencommissie Milieu en Mobiliteit,  

 

Op woensdag 20 mei a.s. staan de Regionale Energie Strategieën (RES) ter bespreking in de Statencommissie 

milieu en mobiliteit. In het Statenvoorstel wordt voorgesteld in te stemmen met de inzending van de concept RES 

U16 en regio Amersfoort en de benodigde inspanningen te leveren bij de uitwerking van deze concept RES’-en. 

De NMU wil met deze brief steun uitspreken voor het leveren van de benodigde inspanningen en voor het instem-

men met de RES U16, maar heeft bedenkingen bij de concept RES van de regio Amersfoort door de keuze die is 

gemaakt voor beoogde locaties van windenergie. Hieronder delen we kort onze visie voor de drie RES regio’s.  

 

De regio Amersfoort zet in haar bod voor de RES in op 0,5 TWh aan duurzame energie uit wind- en zonprojecten 

in 2030. Onderdeel daarvan is de 0,09 TWh aan lopende en al gerealiseerde initiatieven. Op het eerste gezicht 

een mooie inzet, maar bij de beoogde uitwerking heeft de NMU grote vraagtekens. Een groot deel van de opwek 

zou namelijk terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden, terwijl in andere gebieden kansen voor lokale initiatie-

ven juist onbenut blijven. Daarom roepen de NMU, Energie Samen (koepel energiecoöperaties), Utrechts Land-

schap en Natuurmonumenten in een gezamenlijke brief op om een aantal verbeteringen door te voeren. Onze 

inzet is een concept RES die minder kwetsbaar is voor planuitval, transparantere keuzes maakt, natuur en land-

schap ontziet en meer ruimte biedt voor participatie en lokaal eigendom. 

 

Voor de regio U16 is de NMU positief over het bod van 1,8 TWh duurzame energie waarmee de regio een even-

wichtig deel oppakt van de landelijke doelstelling van 35 TWh. Het bod is ook reëel, gezien de wind en zonne-

energie projecten die in ontwikkeling zijn. Er zijn nog wel zorgen over de uitwerking van deze concept RES aan-

gezien de randvoorwaarden en de zoekgebieden nog niet helder zijn. Daarom is het van belang dat er een partici-

patieve uitwerking komt met veel aandacht voor natuur en lokaal eigendom! Zie voor meer informatie over ons 

standpunt in de RES U16 onze gezamenlijke brief met 19 energie coöperaties uit dit gebied, Utrechts Landschap, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de NMU. 

 

Voor de regio Food Valley zijn we zeer positief over het proces om te komen tot de concept RES, met een actieve 

betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, in wisselwerking met de bestuurders van pro-

vincies, gemeenten en waterschap. Door al heel vroeg met elkaar stil te staan bij uitgangspunten om tot locaties 

voor opwekking te komen is een plan ontstaan dat op breed draagvlak kan rekenen. De voorkeurslocaties, voor 

zon en wind langs infrastructuur en zon op bijvoorbeeld parkeerplaatsen en stortlocaties, sparen we kwetsbare 

natuurgebieden. Ook zijn lokale participatie bij de uitvoering en het streven naar meer dan 50% lokaal eigendom 

goed in het bod opgenomen. Dit zijn belangrijke punten voor de natuur- en milieuorganisaties en de energieco-

operaties. Onze organisaties hadden graag een wat hogere ambitie gezien, maar we zien dit als goed eerste 

stap, met locaties die goed uitvoerbaar zijn vóór 2030. 

 

https://www.nmu.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/200407-Brief-Aanbevelingen-voor-concept-RES-Amersfoort.pdf
https://www.nmu.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Brief-over-concept-RES-U16-van-energiecooperaties-en-natuurorganisaties.pdf
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Gezien het belang van een goede uitwerking richting de RES 1.0 is het belangrijk dat de provincie een stevige rol 

pakt om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht komt voor belangrijke thema’s voor de provincie zoals het 

natuurbelang en de participatie van inwoners. De NMU wil hierom steun uitspreken voor het belang van beno-

digde inspanningen vanuit de provincie die in het statenvoorstel beschreven staan.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Josja Veraart, adjunct-directeur NMU 


