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Vragen m.b.t. Bericht splitsen besluitvorming over de RESsen incl extern bericht    

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie
ChristenUnie 1 De fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van dit 

bericht. Wij snappen het besluit van de regio U16 om 
zorgvuldigheid in dit geval voor snelheid te laten gaan. Vooral het 
zorgvuldig vormgeven van het participatieproces is belangrijker 
dan het verlies van een aantal maanden bij de vaststelling van de 
RES 1.0. Daar staat tegenover dat onze fractie ziet dat onze 
fractie ook de voortgang in de andere twee regio’s (FoodValley 
en regio Amersfoort) ziet. Deze regio’s (in het bijzonder de regio 
FoodValley) hebben de volksvertegenwoordiging en burgers van 
het begin af aan betrokken bij alle stappen en afwegingen in het 
proces. Ook het participatieproces wordt daar naar onze beleving 
beter ingevuld. De regio FoodValley heeft zelfs succesvol een 
burgerpanel ingericht. Deze processen ervaart onze fractie bij de 
regio U16 als moeizamer. Kan de gedeputeerde meer inkijk 
geven in de stappen die in deze regio worden gezet en de 
afwegingen waaraan wordt gewerkt?

De regio U16 heeft ervoor gekozen om de inwonersparticipatie voor de RES 
plaats te laten vinden op gemeentelijk niveau. Elke gemeente heeft een eigen 
participatieproces opgezet en dit vaak gekoppeld aan het proces om te komen 
tot gemeentelijke beleidskaders of uitnodigingskaders voor grootschalige 
duurzame energieopwekking. Een aantal gemeenten heeft dit gezamenlijk 
opgepakt zoals de Kromme Rijn gemeenten en de Lopikerwaard gemeenten. 
Daarnaast heeft er op regionaal niveau participatie plaats gevonden met 
stakeholders en belanghebbenden. Hiervoor zijn verschillende 
stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd over zowel elektriciteitsopwekking als 
warmte. De denkrichtingen van de RES U16 zijn mede ontstaan naar aanleiding 
van dit participatieproces met stakeholders.
De provincie Utrecht heeft onderzoek gedaan naar hoe de participatieprocessen 
rondom de RES en/of gemeentelijke kaders hebben plaatsgevonden. Dit is 
gebundeld in een infographic die via de griffier met u gedeeld is. 
Het feit dat de besluitvorming voor de RES U16 een aantal maanden naar 
achteren is geschoven biedt gemeenten de ruimte om nog (extra) participatie 
activiteiten te organiseren. 

2 En ziet de gedeputeerde mogelijkheden om de ervaringen uit de 
andere RES-regio’s te delen in de regio U16 om ook daar de 
benodigde stappen te zetten?

Vanuit de provincie bevorderen we al de kennisdeling tussen de RES regio’s en 
ook tussen gemeenten. Hiervoor zijn sessies met de ambtelijke trekkers van de 
3 RES’en en trainingen met gemeenten georganiseerd. Gezien de keuze van de 
RES U16 om het participatieproces gemeentelijk te voeren wordt met name 
geleerd van ervaringen over participatie op gemeentelijk niveau en niet zozeer 
van de participatie op regionaal niveau zoals in Food Valley. De komende 
maanden zullen we ons als provincie inzetten om gemeenten uit de regio U16 te 
ondersteunen bij de participatieprocessen die nog zullen plaats vinden, middels 
kennisdeling met andere gemeenten, beschikbaar stellen van 
visualisatietools/voorbeelddocumenten en een mogelijke bijdrage in 
proceskosten. 


