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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdD 1 GS spreekt in haar reactie op het advies van de PARK’s van een 

nuancering van het advies om het Groene Hart te bezien als een 
geheel. Deze ‘nuancering’ komt op mij echter over als een 
afwijzing van het advies. Kan GS dit verduidelijken? 

De nuancering heeft betrekking op het feit dat alle processen vanuit onderop in 
de RES-regio’s worden doorlopen. Daarnaast hebben de drie provincies in hun 
(ontwerp-)omgevingsbeleid een verschillende visie op energie-opwek in het 
Groene Hart. 

 2 Herkent GS de observatie dat zoekgebieden veelal aan de 
randen van de regio’s liggen en wat is hiervoor haar verklaring? 
Ziet GS hierbij geen noodzaak de regio meer als één geheel te 
beschouwen? 

Nee, Wij herkennen niet dat zoekgebieden veelal aan de randen van de regio 
liggen. 
Met name vanuit de landschappelijke betekenis van het Groene Hart heeft 
afstemming plaats gevonden tussen de betrokken RES’sen en het Rijk.  
Ministerie BZK, provincies en platform GH bereiden een hands on aanpak voor 
om gemeenten en RES-regio’s te ondersteunen bij de uitwerking en nadere 
afweging van zoekgebieden in het Groene Hart tussen RES 1.0 en RES 2.0.  

 3 GS geeft in een reactie op het advies van de PARK’s aan dat 
voor het Utrechtse deel van het Groene Hart de ruimtelijke 
kwaliteit geborgd zal worden door de interim 
Omgevingsverordening. Hoe wordt dit geborgd in de Noord- en 
Zuid-Hollandse delen van het Groene Hart? 

Ook Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de ruimtelijke kwaliteit geborgd in 
hun verordening. Inhoudelijk wordt het geldende beleid ontsloten via de 
Biografie Groene Hart. (Rijk, RCE, Provincies en Waterschappen) 

 4 Hoe denkt GS over het advies van de PARK’s om te zoeken naar 
grotere concentraties van duurzame energiebronnen, met het oog 
op versplintering van het landschap enerzijds en de impact op 
omwonenden anderzijds? 

Alle locaties hebben impact op omwonenden. In ons beleid hebben wij ook de 
voorkeur voor concentratie. 

 5 Hoe denkt GS over het idee om een ‘afdracht voor landschap, 
natuur, leefbaarheid en cultuurhistorie’ te introduceren? 

Het is belangrijk om primair te komen tot een goede locatiekeuze en goede 
ruimtelijke kwaliteit. Bedoelde afdracht zien wij als mogelijkheid indien 
desondanks het behouden / versterken van de ruimtelijke kwaliteit alleen 
mogelijk is met middelen vanuit het project.  

PvdA 6 In reactie op het advies van de samenwerkende PARK’s maakt 
GS een voorbehoud op het advies om te zoeken naar een aantal 
grotere concentraties voor duurzame opwek, en daarin meer de 
samenwerking te zoeken. 
Kiest GS liever voor versnippering dan voor het zoeken naar een 
aantal grotere locaties voor opwek van duurzame energie? Of 
moeten we uit de brief opmaken dat GS verwacht dat die 
clustering van locatie vanzelf ontstaat in het huidige proces? 

Zowel vanuit ons beleid als de efficiëntie van de energie-infrastructuur is 
concentratie wenselijk. Dit zal echter niet overal mogelijk zijn. De bedoelde 
nuance is niet zo zeer gericht op het advies om te zoeken naar grote 
concentraties, maar op de gedachte vanuit de PARK’s dat het lastig is de 
samenhang in het GH te zien door de verdeling over zeven regio’s. Ook vanuit 
afzonderlijke regio’s kan de samenhang van het GH als geheel gezien worden.  

 7 De samenwerkende PARK’s adviseren om geen grote 
aaneengesloten zonnevelden aan te leggen rond steden en 
dorpen. Mogen we uit de reactie van GS op dit advies opmaken 
dat GS dat volgt en die mogelijkheid vervalt? 

Nee, wij sluiten geen gebieden op voorhand uit anders dan hetgeen is 
opgenomen in onze Omgevingsvisie.  
 

 8 Wat is de actie t.g.v. het advies om met spoed voorbeelden uit te 
werken om de impact van de RESsen op het landschap te 
visualiseren? 

Met behulp van verschillende tools zijn de voorstellen te visualiseren, waaronder 
ook in 3D. Wij bieden de gemeenten deze tools aan. 
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 9 Hoe gaat GS de afstemming met de 7 RESregios, de twee 
provincies en het Rijk verder vormgeven? Wordt n.a.v. dit advies 
de communicatie en samenwerking versterkt? 

Zie ook vraag 2. 
Ministerie BZK, provincies en platform GH bereiden een hands on aanpak voor 
om gemeenten en RES-regio’s te ondersteunen bij de uitwerking en nadere 
afweging van zoekgebieden in het Groene Hart tussen RES 1.0 en RES 2.0.  
 

 


