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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Op 24 maart jl. hebben we als Provinciale Staten een informatiesessie bijgewoond over participatie bij de
RES’en. Zoals bekend vindt de VVD draagvlak enorm belangrijk als het gaat locatiebepaling van onder andere
windmolens en zonneweiden. Na het beluisteren van deze sessie is voor ons eerder minder dan meer helder
geworden hoe deze participatie nu plaatsvindt. We hebben hier de volgende vragen over:
•
Wie organiseert de participatie per RES en hanteert iedereen daar dezelfde uitgangspunten bij?
•
Waar moeten participanten aan voldoen? En is het hebben van dubbelfuncties iets dat wordt
uitgesloten of niet? En zo ja, hoe dan? Voorbeelden van dubbelfuncties kunnen zijn: een politieke functie, een
functie bij een energie coöperatie of vergelijkbaar, of een verband met een partij die voordeel heeft bij het
plaatsen van energie opwekkers op bepaalde plaatsen.
•
Wat is de invloed van deze participatie verenigingen? Wat is daarover afgesproken?
•
Hoe weten we dat deze participatie verenigingen een brede vertegenwoordiging inhouden?
Wij constateren dat er veel informatie via social media wordt gedeeld vanuit o.a. de gedeputeerde. Als
voorbeeld het bericht over de inrichting van een Projectbureau door een Regieteam voor het toewijzen van
subsidie (advies en projectleiding), dat alleen op twitter is gedeeld.
•
Is het college het met de VVD fractie eens dat hiermee Provinciale Staten niet via de normale kanalen
c.q. de griffie wordt geïnformeerd over belangrijke besluiten en activiteiten aangaande het RES proces?
•
Wie zullen in het Regieteam plaatsnemen, wie in het Projectbureau van de RES’en en in hoeverre zijn
dubbelfuncties of belanghebbenden daarvan uitgesloten?
•
Hoe is in het proces gewaarborgd dat belangen en adviezen goed gescheiden zijn?
De vertraging van RES 1.0 voor de U16 is breed uitgemeten in de media.
•
Kan het college van Gedeputeerde Staten de Staten informeren over de verwachte gang van zaken in
de besluitvorming, en daarbij ook aangeven op welk moment formele en informele inspraak van
belanghebbenden c.q. bewoners gaat plaatsvinden, wanneer RES 1.0 ter besluitvorming voorligt in de
gemeenten, en wanneer in Provinciale Staten?

Namens de VVD-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

D. van Ulzen

Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

