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MEMORANDUM 
 
 

 

ONDERWERP Proces projectprocedure RES in het kader van het uitstel van de Omgevingswet 
DATUM 14‑02‑2023 
VAN Huib van Essen 
TELEFOONNUMMER +31634499785 
TEAM PL1 / Wijnand Jonkers 
 
 
 
Inleiding 
Op 27 januari jl. heeft de heer Overkleeft van D66 via schriftelijke vragen ex. art. 47 het verzoek gedaan een memo 
op te stellen waarin het vervolg van de RES-processen, in het licht van het uitstel van de Omgevingswet, wordt 
toegelicht. Uit de toelichting bij de schriftelijke vragen blijkt dat het verzoek zich richt op de voorziene provinciale 
projectprocedure voor windenergie. In dit kader hebben PS in het Statenvoorstel Tussenbalans RES besloten dat 
de provincie start met en project- of inpassingsplanprocedure indien er op 1 december 2022 onvoldoende 
windlocaties in beeld zijn om 1 TWh windenergie in 2030 te realiseren. Naar aanleiding hiervan heeft u de 
Statenbrief betreffende Voortgang Windenergie d.d. 14 februari 2023 met bijbehorende stukken ontvangen. 
Dit memo beschrijft de consequenties van uitstel van de Omgevingswet voor de procedure rondom het instrument 
projectbesluit. Het gaat niet in op de consequenties voor het RES-proces in zijn geheel. Hiervoor geldt dat de 
projecten die in het kader van de RES uitgevoerd worden ook onder de huidige Wro tot stand kunnen komen.  
 
Gevolgen uitstel Omgevingswet voor ruimtelijke procedure windenergie 
Met de voorziene procedure voor windenergie ten behoeve van het halen van de RES-doelstellingen in de 
provincie Utrecht, wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet. De voorbereidende stappen zijn dan 
ook gebaseerd op het instrument projectbesluit. Zo is de Kennisgeving over o.a. het voornemen voorbereid in lijn 
met de nieuwe Omgevingswet en is een startgesprek voorzien ten behoeve van een projectprocedure volgens de 
Werkwijze programma's en projectbesluiten. Op deze manier wordt aan alle vereisten voldaan die gelden onder de 
Omgevingswet, werken we zoals we met elkaar hebben afgesproken en zijn geen aanpassingen nodig op het 
moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 
Naar huidig inzicht is besluitvorming over het ontwerp-projectbesluit gepland na de voorziene inwerkingtreding op 1 
januari 2024. Mocht om welke reden dan ook op het moment dat het ontwerp-projectbesluit gereed is de Wro nog 
van kracht zijn, dan wordt teruggevallen op het instrument inpassingsplan. Een projectprocedure kent procedurele 
vereisten, zoals de kennisgeving voornemen en participatie, de verkenning en de (ontwerp) voorkeursbeslissing. 
De voorbereiding van het instrument inpassingsplan kent deze (wettelijke) vereisten niet. Anticiperen op de 
Omgevingswet maakt dat voorkomen wordt dat procedurele stappen opnieuw gezet moeten worden en juridische 
risico's worden beperkt. Bewust wordt vooralsnog de optie voor het instrument inpassingsplan niet uitgesloten. 
 
Anticipatie op eventueel verder uitstel Omgevingswet 
Ingeval ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van een projectbesluit de Omgevingswet nog niet in werking 
is getreden, kan het instrument inpassingsplan worden toegepast. Alle procedurele stappen die nodig zijn voor de 
procedure onder de Wro worden ook genomen bij de voorbereiding van de projectprocedure. De hiervoor 
genoemde Kennisgeving beschrijft tevens de procedure onder de Wro. Bovendien zal het startgesprek tussen GS 
en PS voor de projectprocedure zodanig worden ingericht dat de uitkomst hiervan ook als opdracht van PS aan GS 
tot het voorbereiden van een inpassingsplan gelden als dat aan de orde is. Indien besluitvorming uiteindelijk toch 
onder de huidige wet plaatsvindt, zullen GS een ontwerp-inpassingsplan ter inzage leggen en wordt het 
inpassingsplan ter vaststelling aan PS aangeboden. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2022/07-september/13:30/PS2022MM46-01-SV-Tussenbalans-Regionale-Energie-Strategieen-provincie-Utrecht.pdf
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