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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Motie "RES in balans"

Geachte heer Dercksen,

Toelichting:
Op 19 juli 2021 heeft de PW fractie vragen gesteld over de motie RES in balans en de werkwijze van de
Gedeputeerde bij het tot stand komen van alle RES-besluiten. Op 22 juli 2021 hebben wij u een verdagingsbrief
gestuurd waarin we hebben aangegeven u medio september meer duidelijkheid te geven over de termijn van
afdoening. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen 1, 2, en gedeeltelijk 3 en 4. Het inventariseren,
rubriceren en afstemmen van de informatie en documenten die u in vraag 3, 4 en 5 vraagt is nog niet afgerond.
Ons streven is u binnen een termijn van 4 weken de resterende informatie toe te zenden. Voor het beschikbaar
stellen van een (gedeelte van) gevraagde informatie zijn wij echter afhankelijk van de afstemming met derden.
Het kan daarom zo zijn dat een deel van de informatie later nagezonden wordt.

1.

Gaat u de motie RES in balans uitvoeren: ja/ nee
Antwoord:
Ja. Wij zien gezien het antwoord op vraag 2 geen reden om de motie niet uit te voeren.

2.

Indien de vorige vraag met "ja" is beantwoord: op welke juridische basis meent u te mogen
interveniëren dan wel zelfs een regierol te pakken?
Antwoord:
Interveniëren
In het Klimaatakkoord, waaraan uw Staten zich gecommitteerd hebben, is vastgelegd dat de RES'en
worden opgesteld in regionale samenwerking, waarbij gemeenten, provincie en waterschappen als
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partners samenwerken. Die samenwerking is bevestigd in de startnotities voor de verschillende
RES'en. Op 23 september 2020 hebben uw Staten ingestemd met inzending van de concept-RES'en,
zijnde de tussenresultaten van deze op samenwerking gebaseerde werkwijze, bij het Nationaal
Programma RES. In de samenwerking heeft iedere partij eigen verantwoordelijkheden. Een RES is
een gezamenlijk product. Het begrip "interventie" past geenszins op de wijze hoe samengewerkt wordt.
De door u aangehaalde motie "RES in balans" verzoekt het college:
•

•

•

de RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van trede 4, te verzoeken de zoeklocaties voor
windenergie versneld te onderzoeken en gemeenten hierbij actief te ondersteunen waar
nodig.
Als provincie haar regierol op te pakken en zich in te spannen voor een gebiedsgerichte
evenwichtige verhouding tussen zon-pv en windmolens in de RES 2.0 van zowel RES
Amersfoort als RES Foodvalley
Om wanneer er locaties afvallen, bij nieuwe zoekgebieden haar rol aan de RES-tafel te
gebruiken om eerst te zoeken naar locaties die leiden tot een evenwichtige verhouding tussen
zonnepanelen en Fstwindmolens.

De motie roept ons dus niet, zoals u stelt in uw vraag, op om te "interveniëren" in de RES.
Juridische basis
De rol van de provincie in de totstandkoming van de RES vindt zijn grondslag in het Klimaatakkoord en
de Klimaatwet. Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 158, eerste lid onder b van de
Provinciewet betrokken bij het opstellen van de RES'en. Zij handelen daarbij in overeenstemming met
artikel 2 van de Klimaatwet.
De Wet ruimtelijke ordening (vanaf medio 2022 Omgevingswet) biedt zowel voor de provincie als voor
gemeenten het juridische kader voor het realiseren van RES 1.0. Provincie en gemeenten hebben
daarin hun eigen juridische bevoegdheden.
Artikel 9f van de Elektriciteitswet regelt de bevoegdheid van Rijk, provincie en gemeente bij
vergunningverlening voor opwek van duurzame energie; installaties voor de opwek van windenergie
tussen 5 en 100 MW vallen in principe onder de vergunningverlenende bevoegdheid van de provincie,
maar kunnen worden gedelegeerd aan een gemeente.
Regierol
Het past in het huis van Thorbecke dat een hogere overheid soms een regierol neemt, of daartoe zelfs
wordt uitgenodigd of verplicht. In Nederland zijn Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk en in een
hiërarchische verhouding verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Het Rijk richt zich op de
nationale belangen. De provincie is verantwoordelijk voor de provinciale belangen en richt zich daarbij
onder meer op het landschaps- en natuurbeleid en het verstedelijkingsbeleid, en legt dit onder andere
vast in een provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening. De landschappelijke inpassing van
de grootschalige opwek van energie valt hier ook onder. Hier heeft de provincie een wettelijke regierol,
en een eigen bevoegdheid.
Een mogelijke regierol van de provincie is door uw Staten vastgelegd in het op 29 januari 2020 door
uw vastgestelde programmaplan Energietransitie. De mogelijkheid van een regierol van de provincie is
bevestigd door uw Staten bij het vaststellen van de Omgevingsvisie provincie Utrecht en bij het
vaststellen van RES Amersfoort en Foodvalley.
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Artikel 9fvan de Elektriciteitsnet geeft de Provincie de bevoegdheid vergunningverlening voor een
windpark te coördineren.

3.

Heeft de Gedeputeerde Van Essen inzake de RES 'en contact gehad met burgemeesters, wethouders
en of gemeenteambtenaren, hieronder begrepen telefonisch contact? Zo ja, met wie. Graag een
overzicht.
Toelichting bi
j beantwoording van vragen 3 en 4:
Het is evident dat de partners, die in samenwerking de RES hebben opgesteld regelmatig onderling
contact hebben. Samenwerking zonder dialoog is ondenkbaar. Doel van de contacten was gezamenlijk
de RES tot stand te brengen. Bij het uitoefenen van de rol van provinciaal bestuurder is contact met
collega-bestuurders essentieel.
Wij hebben de contacten geïnventariseerd die de gedeputeerde over de totstandkoming van de RES
1.0 heeft gehad (vraag 3 en 4 ), zowel met gemeenten als met waterschappen in de periode 1 oktober
2020 (na inzending van de concept-RES'en bij het Rijk) tot en met 16 juli 2021. Wij hebben daarbij als
functionarissen zowel de burgemeesters, wethouders en ambtenaren die actief waren binnen
gemeenten als de bestuurders en ambtenaren bij de waterschappen meegenomen, ook als dat contact
alleen in cc. vorm (dus door het verzenden van een bericht als cc. naar een functionaris) heeft
plaatsgevonden. Bij contacten zijn we uitgegaan van alle contacten met functionarissen binnen
gemeenten en waterschappen die te relateren zijn aan de totstandkoming van RES 1.0 buiten de
reguliere bestuurlijke RES-vergaderingen.
Bij deze beantwoording hoort een spreadsheet met een overzicht van contacten, als eerste en
gedeeltelijke beantwoording van vraag 3 en 4.

Antwoord:
Ja. In de bijlage "overzicht contacten" vindt u een overzicht van alle contacten, op chronologische
volgorde. Deze lijst is nog niet compleet. In de lijst zijn alle fysieke, telefonische (inclusief videobellen)
contacten opgenomen. De lijst met contacten via mail en whatsapp wordt u later toegezonden.

4.

Wat was de reden om met gemeentelijke functionarissen contact op te nemen en wat is er
besproken?.
Antwoord:
Zie hiervoor het overzicht in de bijlage waarin ook het onderwerp of de aanleiding van het contact zijn
genoemd. In de lijst zijn alle fysieke, telefonische (inclusief videobellen) contacten opgenomen. De lijst
met contacten via SMS, mail en whatsapp wordt u later toegezonden.

5.

Indien er gecommuniceerd is, ook anders dan telefonisch, met burgemeesters, wethouders,
gemeenteambtenaren verzoeken wij u onze van alle documenten een kopie te verstrekken.
Onder documenten wordt verstaan iedere vorm van vastlegging ongeacht de gegevensdrager waarop
dit gebeurd is. Dit omvat naast de papieren en digitale documenten, waaronder databestanden ook alle
andere vormen van vastleggingen waaronder e-mails, sms-berichten en Whatsapp-berichten en
dergelijke.
Het begrip document omvat alle documenten inzake het onderwerp waaronder notulen;
gespreksverslagen/-notities, vergaderverslagen; besluiten/besluitenlijsten; rapporten/rapportages;
nota's/notitie/memo's; overzichten; onderzoeken; adviezen; presentaties; correspondentie waaronder
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brief-, fax en e-mailwisselingen. Onder een document worden ook begrepen de erbij horende bijlagen
en de eraan onderliggende concepten.
Mocht u op een of meer onderdelen overwegen over te gaan tot niet-integrale verstrekking van het
gevraagde dan verzoek ik om goede motiveringen van de weigeringen per [deel van] document.

Antwoord:
De documenten zullen wij u zo snel mogelijk doen toekomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

mr. J.H. Oosters
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Overzicht afspraken in het kader van de RES 1.0
Agenda gedeputeerde Van Essen – 1 oktober 2020 t/m 16 juli 2021

Week 05 oktober 2020
05/10 Gesprek burgemeester Van Benthem (Eemnes), burgemeester Cnossen (Woudenberg)
05/10 belafspraak wethouder Hagen (De Ronde Venen) (ovv wethouder Hagen;)
06/10 belafspraak wethouder Van Beurden (Leusden)
07/10 Gesprek wethouder Verloop (Veenendaal) (bijpraten RES FoodValley)
07/10 Gesprek wethouder De Jong (Bunschoten)
Week 12 oktober 2020
16/10 vervolgafspraak BO Lokale Opbrengsten Windenergie (ingepland door ‘Duurzame Energie Rijnenburg’ – wethouders Utrecht, Lopik, Montfoort,
Woerden + ambtenaren)
Week 26 oktober 2020
Week 2 november 2020
04/11 BO Afstemmingsoverleg RES Utrecht, gemeenten en waterschappen, deelnemers:
wethouder Janssen (Amersfoort), wethouder Jorg (Utr. Heuvelrug), wethouder De Groot (Houten), wethouder Van ’t Foort (Renswoude), burgemeester Van
Benthem (Eemnes), heemraad Van ’t Pad (Rivierenland), heemraad Ter Maten (Vallei & Veluwe), de heer Mager (AGV), mevrouw Otterman (HDSR)
Week 9 november 2020
Week 16 november 2020
17/11 Afstemoverleg Provincie Utrecht, Provincie NH (grensgebied) – gedeputeerde Stigter (NH), wethouder Doornick (Amsterdam), wethouder Hagen
(De Ronde Venen)
18/11 Belafspraak burgemeester Van Benthem (Eemnes)
Week 23 november 2020
26/11 BO Provincie Utrecht, RES Regio Amersfoort, NMU (burgemeester Van Benthem (Eemnes), de heer Hogenboom (NMU), de heer Kamphorst
(Energie Samen)
Week 30 november 2020
30/11 BO Afstemmen en samenwerken rond de A12 (Utrecht Oost) (wethouders Jorg (UH), De Heer (Rhenen), De Kruif (Woudenberg), Verloop,
Stroobosscher (Veenendaal) + ambtenaren
Week 7 december 2020
8/12 BO Energietransitie (wethouder Van Hooijdonk (Utrecht), + ambtenaren van de gemeente Utrecht en PU)
8/12 BO Lopikerwaardgemeenten (wethouder Spelt (Lopik), wethouder Lont (Oudewater), wethouder Weger (Woerden), wethouder Koster (Montfoort),
wethouder Koster (Montfoort)
11/12 Belafspraak wethouder Heijmerink (Bunnik)
11/12 Belafspraak wethouder Van Hooijdonk (Utrecht)
Week 14 december 2020
(Week 21 december en week 28 december 2020 – geen afspraken (Kerstreces))
28/12 telefonisch overleg wethouder Jorg (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Week 04 januari 2021
06/01 Bestuurlijk Adviesgesprek RES Regio U16 (uitnodiging NP RES, mevrouw Lammers)
Week 11 januari 2021
14/01 BO PU, RES Regio Amersfoort, NMU (vervolggesprek van 26-11) (zelfde deelnemers)
14/01 Voorbespreking BO RES Amersfoort 21-0 (burgemeester Van Benthem (Eemnes)
Week 18 januari 2021
22/01 Overleg Selectiebesluit Energielandschap Rijnenburg (wethouder Van Hooijdonk (Utrecht), wethouder Bekker (IJsselstein) wethouder Koster
(Montfooort), wethouder Schouten (Nieuwegein)
Week 25 januari 2021
26/01 Belafspraak wethouder Hagen (De Ronde Venen) (RES U16 Bestuurdersdag 29-01)
29/01 BO Windmolens A27 (wethouder Van Hooijdonk (Utrecht), wethouder Brommersma (De Bilt), mevrouw ’t Hullenaar, de heer Oostra (Universiteit
Utrecht), de heer Taverne (BENG) en de heer Speel (Veemarkt2020)
Week 01 februari 2021
Week 08 februari 2021
12/02 BO Vervolg verduurzaming A28 (wethouders betrokken gemeenten + RWS)
Week 15 februari 2021
16/02 Vervolg BO Lokale Opbrengsten Windenergie
16/02 Belafspraak wethouder Heijmerink (Bunnik)
16/02 Belafspraak wethouder Brommersma (De Bilt)
17/02 Belafspraak wethouder Marchal (Wijk bij Duurstede)
18/02 telefonisch overleg wethouder Bekker (IJselsteijn)
18/02 Belafspraak wethouder Van Hooijdonk (Utrecht)
Week 22 februari 2021 (Voorjaarsvakantie)
Week 1 maart 2021
Week 8 maart 2021
Week 15 maart 2021
Week 22 maart 2021
Week 29 maart 2021
Week 05 april 2021
Week 12 april 2021
12/04 telefonisch overleg Heemraad Ter Maten (Waterschap vallei en veluwe)
16/04 Vervolg BO Duurzame Energie Utrecht
Week 19 april 2021
22/04 Gesprek wethouder Van Uden (De Ronde Venen)
23/04 Vervolg BO Lokale Opbrengsten Windenergie
Week 26 april 2021
Week 03 mei 2021 (Meivakantie – geen afspraken)
Week 10 mei 2021
11/05 telefonisch overleg wethouder Koster (Montfort)
12/05 overleg wethouder Verloop (Veenendaal)
12/05 overleg wethouder Van ’t Foort (Renswoude)
Week 17 mei 2021
18/05 Inspraakavond raadscommissie RES 1.0 Renswoude
21/05 BO Wethouder Marchal (Wijk bij Duurstede)
21/05 - 24/5 telefonisch contacten Wethouder Marchal (Wijk bij Duurstede)
Week 24 mei 2021
27/05 Telefonisch overleg Burgemeester Meerts (Burgemeester Wijk bij Duurstede)
Week 31 mei 2021
Week 7 juni 2021
11/06 Belafspraak wethouder Spelt (Lopik)
Week 14 juni 2021
Week 21 juni 2021
25/06 Telefonisch overleg wethouder Van 't Foort
25/06 RES Foodvalley overleg – wethouder Van ’t Foort (Renswoude), wethouder Verloop (Veenendaal)
Week 28 juni 2021
29/06 RES Foodvalley overleg – wethouder Van ’t Foort (Renswoude), wethouder Verloop (Veenendaal)
02/07 Belafspraak mevrouw Otterman (heemraad HDSR)
Week 05 juli 2021
09/07 burgemeester Van Benthem (Eemnes)
Week 12 juli 2021
12/07 Belafspraak wethouder Van Uden (De Ronde Venen)

Aanleiding/Onderwerp

proces RES Amersfoort
afstemming RES NH Zuid
bijpraten RES Regio Amersfoort
bijpraten RES FoodValley
kennismaking, Energietransitie
Gesprek over lokale opbrengsten windenergie met
Lopikerwaardgemeenten en gemeente Utrecht

Onderlinge afstemming tussen de 3 RES'en

afstemming RES NH Zuid
vooroverleg BO RES Amersfoort

aanbod NMU en Energie Samen aan regio Amersfoort

Samenwerking rond A12
Samenwerking energietransitie tussen gemeente en provincie
RES U16 en afwegingskaders gemeenten
RES U16 Bestuurdersdag 18-12
RES U16 Bestuurdersdag 18-12

draagvlak energie afstemmen, hoe draagvlak te vergroten
Bespreken PBL-analyse landelijk en regionaal beeld RES
Presentatie aanbod NMU en Energie Samen 'Amersfoort
Drievoudig Duurzaam' / voorbereiding BO RES Amersfoort
Voorbereiding BO RES Amersfoort
Toelichting / presentatie voorgenomen selectiebesluit
energielandschap Rijnenburg
RES U16 bestuurdersdag 29-1
Toelichting initiatieven USP, BENG en Veemarkt2020

Verduurzaming A28
Gesprek over lokale opbrengsten windenergie met
Lopikerwaardgemeenten en gemeente Utrecht
RES U16 bestuurdersdag 19-02
RES U16 bestuurdersdag 19-02
RES U16 bestuurdersdag 19-02
RES U16 bestuurdersdag 19-02
RES U16 bestuurdersdag 19-02

RES Amersfoort en Foodvalley
Vervolg op afspraak 29 januari
kennismaking, Energietransitie
Vervolg op afspraak 16 februari

RES en regionaal programmeren
RES Regio Foodvalley
voorbespreken RES-behandeling Raad Renswoude 18/05
Gedeputeerde is inspreker bij raadsvergadering
afstemmen regionaal programmeren; afstemmen RES U16
aanvullend contact naar aanleiding van 21/5
afstemmen regionaal programmeren; afstemmen RES U16

Afwegingskader wind en zon gemeente Lopik

behandeling RES Foodvalley in Raden (Renswoude)
RES Foodvalley
RES Foodvalley
RES Foodvalley
Voorbereiding BO RES Amersfoort
Ontwikkelingen in de gemeente m.b.t. energie i.r.t. RES

