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Geacht college,

In uw brief d.d. 2 februari 2022 met kenmerk 1605776 schrijft u dat de gemeenteraad van Amersfoort op 26
september 2017 het beleidskader voor windenergie in Amersfoort heeft vastgesteld. Eén van de kansrijke locaties
voor inpassing van windmolens die hierin is opgenomen is bedrijventerrein De lsselt, op en/of nabij de zuivering.
Uw raad heeft op 13 juli 2021 deze locatie nogmaals bekrachtigd door het vaststellen van de Regionale Energie
Strategie (RES 1.0), waarin bedrijventerrein lsselt is opgenomen als zoekgebied voor windenergie. Bij de
besluitvorming over de RES 1.0 is in uw gemeenteraad een motie aangenomen om minimaal een vormvrije m.e.r.
beoordeling uit te voeren bij ieder project met windmolens. U geeft aan reeds gestart te zijn met de voorbereidingen
voor het uitvoeren van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor windpark De lsselt.

Wij zijn zeer ingenomen met de stappen die u al gezet heeft en van plan bent te zetten om windenergie op deze
locatie nader te onderzoeken en waar mogelijk ruimtelijk in te passen. Windenergie vormt een belangrijk onderdeel
van ons beleid dat erop gericht is om in 2030 minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik duurzaam op te wekken en
zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO,-neutraal te zijn. Uw voornemen om op deze locatie de mogelijkheden
voor windenergie te onderzoeken past bovendien binnen de provinciale Omgevingsvisie.

Wij vertrouwen erop dat u bij uw voornemen om de ruimtelijke procedure te starten voor het genoemde windpark bij
bedrijventerrein De lsselt aandacht houdt voor de randvoorwaarden die wij in uw brief lezen. Wij gaan ervan uit dat
u daarbij de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (of de dan geldende provinciale verordening) in acht
neemt, net als andere geldende wet- en regelgeving. Wanneer uzelf windturbinebepalingen leefomgeving vast
moet stellen - bijvoorbeeld normen voor geluid - rekenen wij erop dat u een zorgvuldige afweging maakt waarbij u
de hinder die omwonenden door windturbines kunnen ervaren deugdelijk meeneemt in deze afweging. Gedurende

PROVINCIE-UTRECHT.NL 1van 2



het proces vertrouwen wij er bovendien op dat u inwoners en stakeholders de gelegenheid blijft geven om te
participeren bij de uitwerking van windpark de lsselt. Dit vinden wij erg belangrijk.
Voorts verzoeken wij u provincie Utrecht bij uw verdere uitwerking van windpark De lsselt te betrekken met het oog
op zorgvuldige en vlotte besluitvorming. Daarnaast willen wij u aanmoedigen om te streven naar regionale
samenhang met plannen voor hernieuwbare energie in aangrenzende gemeenten. Dit in het belang van ruimtelijke
samenhang en ook gelet op de netcapaciteit. We gaan ervan uit dat u de planning uit het Klimaatakkoord
respecteert. Mochten uw voornemens wat betreft windpark De lsselt in de loop van de tijd veranderen of vertragen
ten opzichte van de regionale afspraken in de RES 1.0, dan worden wij en de andere RES partners hier
vanzelfsprekend door u over geïnformeerd.

Op grond van artikel 9f, tweede lid van de Elektriciteitswet is de provincie als bevoegd gezag aangewezen
besluiten te nemen over de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame
elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Hier
kunnen Provinciale Staten ook een inpassingsplan voor vaststellen. De wetgever heeft hiermee een versnelling van
de besluitvorming voor ogen gehad. Gelet op het feit dat de volledige voorbereiding van de besluitvorming rond dit
project door uw gemeente wordt opgepakt, zijn wij van mening dat overname van de bedoelde besluitvorming van
het project niet tot enige versnelling zal leiden.
Daarom bepalen wij, onder verwijzing naar artikel 9f, zesde lid, onder a van de Elektriciteitswet, dat wij afzien van
toepassing van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de benodigde besluiten ten behoeve van
de realisatie van windpark De lsselt, zodat uw college stappen kan zetten als bevoegd gezag voor de planologische
besluitvorming over het windpark.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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Knol-van Leeuwen


