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In afschrift aan: Provinciale Staten en Utrecht, de colleges van gedeputeerde staten van Noord Holland en Zuid 
Holland, de RES Regio U16 en de Stichting Groene Hart. 

Geachte heren Slabbers, Roncken, Van Dooren, 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw advies 'Regionale energiestrategieën en het Groene 
Hart' van 9 november 2020. 

Net als u hechten wij groot belang aan het Groene Hart als herkenbare eenheid, met samenhangende en 
unieke kwaliteiten. Wij zijn van mening dat hiermee in de Regionale Energie Strategieën (RES'en) en de 
uitwerking daarvan, zorgvuldig moet worden omgesprongen. Voor de provincie Utrecht is de RES U16 de RES 
waarvan een deel van het grondgebied in het Groene Hart ligt. Wij hechten veel waarde aan het proces van 
deze RES'en, waarlangs wij in Nederland voor 2030 tot realisatie van 35 TWh duurzaam opgewekte elektriciteit 
moeten komen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. 

Op pagina 6 van uw advies stelt u dat het op voorhand duidelijk is dat de verdeling van het Groene Hart over 
zeven regio's het lastig maakt de samenhang op het niveau van het Groene Hart te zien. Wij vinden dat hierbij 
enige nuancering op zijn plaats is. Volgens uw advies zal een benadering die helder aansluit bij de hoofdlijnen 
van het landschap en daarmee begrijpelijk is, bereikt worden wanneer de uitwerking naar RES 1.0 in de eerste 
plaats wordt gebruikt om met de zeven RES-sen, drie provincies en Rijk te zoeken naar een aantal grotere 
concentraties voor duurzame opwek. Wij hebben echter het vertrouwen dat de door u geadviseerde benadering 
ook tot uitdrukking zal komen als resultante van de afzonderlijke RES'en 1.0, waarvoor naast het criterium van 
ruimtelijke kwaliteit ook de criteria kwantiteit, bestuurlijk-en maatschappelijk draagvlak en systeemefficiëntie 
gelden. Vanzelfsprekend hebben hebben de provincies, waterschappen en de regionaal samenwerkende 
gemeenten met een nauwe betrokkenheid van de netbeheerder in de RES U16 aandacht voor de bovenlokale 
aspecten van de RES, parallel aan de lokale processen die gemeenten doorlopen. Voorbeelden daarvan zijn 
landschappelijke aspecten en de verhouding tussen het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. 
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Bovendien zal voor het Utrechtse deel van het Groene Hart de ruimtelijke kwaliteit worden geborgd door de 
Interim Omgevingsverodening, die in maart 2021 ter besluitvorming aan Provinciale Staten zal worden 
voorgelegd. Alle planologische besluiten voor afzonderlijke duurzame energieprojecten zullen door de provincie 
worden beoordeeld op basis van de voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Daarnaast gelden uiteraard de 
wettelijke kaders ten aanzien van natuurbescherming, waterkwaliteit, effecten op kwetsbare functies zoals 
woningen, et cetera. 

Ondanks deze nuancering hebben wij herkenning bij uw aanbevelingen om over de grenzen te kijken, aandacht 
te hebben voor de samenhang tussen deelgebieden, de energieopgave te verbinden met andere opgaven, oog 
te hebben voor een goed georganiseerd elektriciteitsnetwerk en de relatie te leggen met het vervolg van de 
RES'en 1.0. Ook de kaartenbijlage bevat waardevolle analyses, een nuttige identificatie van 
(meekoppel)kansen en aandachtspunten. Op korte termijn zal een gesprek met de provincies Noord Holland en 
Zuid Holland plaatsvinden over hoe wij met deze aanbevelingen in het proces na de RES 1.0 om kunnen gaan, 
onder andere in relatie tot de beperkingen die voortvloeien uit de eigen beleidsruimte die de afzonderlijke 
provincies hebben. 

Uw advies heeft dan ook de nadrukkelijke aandacht binnen de RES U16 gekregen en daarmee doet het sinds 
zijn verschijnen zijn werk. Tegelijkertijd blijven wij ons inspannen voor goede uitkomsten van het bottom-up 
proces van de RES, waarin wij de regio's en afzonderlijke gemeenten zoveel mogelijk ondersteunen. Waar in 
de RES-processen afstemming tussen de provincies noodzakelijk is -ook op het schaalniveau van het Groene 
Hart- zoeken wij provincies elkaar op, in beginsel samen met onze partners. 

Rest ons voor dit moment niets dan u te danken voor uw advies. 

Hoogachtend, 
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