
N.a.v. brieven 112 en 113: 
 
Antwoord: De door u genoemde brieven zijn niet gericht aan ons college, dus wij hebben wij hier niet 

op gereageerd. De gemeente Woerden heeft ons laten weten dat zij met de stellers van de brief 112 

een gesprek aan zullen gaan. 
 
Naar aanleiding van uw vragen merken wij hierover het volgende op: 
 
Wij zijn het oneens met de suggestie van de schrijvers van de door u genoemde brieven dat de 
Regionale Energie Strategieën op ondemocratische wijze tot stand komen, omdat: 
 
A. De RES’en zijn onderdeel van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord bevat een uitgebreid 

pakket aan maatregelen dat gezamenlijk met tal van maatschappelijke partijen opgesteld is. 
Het (grootschalig) opwekken van 35 TWh op land is onderdeel van een integraal pakket, 
waarin bijvoorbeeld ook afspraken zijn gemaakt over energiebesparing en andere 
maatregelen m.b.t. de reductie van CO2-emissie. Het is daarom niet waar dat het opwekken 
van wind op land niet nodig is. De uitwerking van de RES gebeurt dus op basis van een 
democratisch genomen besluit. Specifiek hebben PS op over het Klimaatakkoord besloten: 
1. In  te  stemmen  met  de  integrale  set  van  afspraken  en  maatregelen  uit  het  Klimaat

akkoord  die  de  bevoegdheden  van  de  provincie  Utrecht  raken,  voor 
zover  deze  maatregelen  betrekking hebben  op  de  opgaven in de provincie Utrecht 

2. Akkoord te gaan met ondertekening van het Klimaatakkoord door het IPO-Bestuur 
Tegen dit besluit is bovendien geen bezwaar ingediend of beroep ingesteld.  

 
B. Participatie is belangrijk bij de totstandkoming van de RES’en. 

a. Bij het opstellen van de concept-RES’en zijn veel stakeholderorganisaties betrokken. In 
de fase naar de RES 1.0 zullen ook inwoners nauw worden betrokken. Provinciale Staten, 
gemeenteraden en waterschapsbesturen zullen de RES’en vaststellen. Het landelijk 
overeengekomen RES-proces voorziet niet in voorbereidingsprocedures. Die worden 
gevolgd bij de planologische besluiten over de (grootschalige) opwek van duurzame 
energie. Zonder de uitwerking van de RES ‘en in planologische besluiten kunnen er geen 
projecten voor het (grootschalig) opwekken van energie worden gerealiseerd. Voor de 
planologische procedures over het (grootschalig) opwekken van duurzame energie geldt 
een uitgebreide rechtsbescherming en de procedure borgt ook dat belangen van derden 
meegenomen worden (zowel inspraak als bezwaar en beroepsmogelijkheden).  

 
Tot slot verwijzen wij naar het memorandum aan PS over de geschatte uitvoeringskosten van de 
RES’en de beantwoording van schriftelijke vragen ingediend door D66 over de Energietoets als 
ruimtelijk kader. 
 

 

https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Documenten-Energiestrategie-RES/2020MM55-08-2020-6-4-memo-gedeputeerde-Van-Essen-over-schatting-kosten-RES-1.pdf
https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Documenten-Energiestrategie-RES/2020MM55-08-2020-6-4-memo-gedeputeerde-Van-Essen-over-schatting-kosten-RES-1.pdf
http://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-47/051-20200901-Beantwoording-schriftelijke-vragen-betreffende-energietoets-ingediend-door-D66.pdf
http://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-47/051-20200901-Beantwoording-schriftelijke-vragen-betreffende-energietoets-ingediend-door-D66.pdf

