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Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 
RvO aan het College van GS, gesteld door mevr. D. van 
Ulzen van de WD fractie betreffende "vragen naar 
aanleiding van de informatiesessie over participatie 
Energiestrategieën" (d.d. 12-04-2021) 

Geachte mevrouw van Ulzen, 

U heeft op 12 april jl. schriftelijke vragen gesteld betreffende "vragen naar aanleiding van de informatiesessie 
over participatie Energiestrategieën". In uw toelichting bij de schriftelijke vragen heeft u het volgende 
geschreven: 
Op 24 maart jl. hebben we als Provinciale Staten een informatiesessie bijgewoond over participatie bij de 
RES'en. Zoals bekend vindt de WO 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. 

Vraag 1: 
Wie organiseert de participatie per RES en hanteert iedereen daar dezelfde uitgangspunten bij? 

Antwoord 1: 
De participatie in de RES wordt op lokaal niveau georganiseerd door gemeenten. Elke gemeente is 
verantwoordelijk voor het eigen participatietraject en hanteert hiervoor lokale uitgangspunten. Deze participatie 
wordt vaak vormgegeven in combinatie met participatie rondom het opstellen van gemeentelijke beleidskaders. 
Op regionaal niveau vindt er afstemming plaats tussen gemeenten zodat de participatietrajecten op elkaar 
afgestemd zijn. Daarnaast wordt vanuit de RES teams op regionaal niveau participatie georganiseerd met 
regionale stakeholders. 

Vraag 2: 
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. 

Antwoord 2: 
Waar participanten aan moeten voldoen is verschillend per participatietraject. In het specifieke geval van het 
burgerforum van RES Foodvalley is de selectie in twee stappen gebeurd. Als eerste stap zijn brieven willekeurig 
verstuurd naar 5.000 inwoners verdeeld over alle 8 de gemeenten. Als tweede stap zijn 20 deelnemers 
geselecteerd uit de 100 aanmeldingen die gekomen zijn als reactie op de brieven volgens een evenredige 
verdeling naar: man -' vrouw; leeftijdsgroep; opleidingsniveau; geografische verdeling over het gebied; 
verbinding met het onderwerp (beroep, nevenactiviteiten) en representatief ten aanzien van gemeente grootte. 
Zo is voorkomen dat het burgerforum bestaat uit belanghebbenden of 'de bekende gezichten' of mensen die 
bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de politiek. 

Vraag 3: 
Wat is de invloed van deze participatie verenigingen? Wat is daarover afgesproken? 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

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

17766 



PROVINCIE:: UTRECHT 

Antwoord 3: 
De enige participatie vereniging die een formele status heeft is het burgerforum in de RES Foodvalley. Deze 
groep inwoners uit de hele regio heeft advies gegeven over hoe in de RES rekening gehouden kan worden met 
wat inwoners belangrijk vinden. Twee leden uit het burgerforum in de regio Foodvalley namen deel aan het 
stakeholderoverleg. 

Vraag 4: 
Hoe weten we dat deze participatie verenigingen een brede vertegenwoordiging inhouden? 

Antwoord 4: 
Dit is in het geval van het burgerforum van de RES Foodvalley gedaan door deelnemers te selecteren via loting. 
Het doel van de loting is dat iedere inwoner van de regio evenveel kans heeft om geselecteerd te worden. Het is 
een vorm van democratie gebaseerd op dialoog en besluitvorming tussen burgers. De deelnemers aan het 
burgerforum vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving, met spreiding van man/vrouw, leeftijdsopbouw, 
opleiding, woonplaats, etc. 

Vraag 5 
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 WD 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? 

Antwoord 5: 
De berichtgeving via Twitter ging over de lancering van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. In de 
begroting 2020 is een begrotingssubsidie van€ 1 mln. opgenomen voor het Ontwikkelfonds. Via de memo 
'Update uitvoering programma energietransitie' van 18 januari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de 
voortgang van het Ontwikkelfonds en de start van het projectenbureau Energie van Utrecht. 

Vraag 6: 
Wie zullen in het Regieteam plaatsnemen, wie in het Projectbureau van de RES'en en in hoeverre zijn 
dubbelfuncties of belanghebbenden daarvan uitgesloten? 

Antwoord 6: 
Het is niet geheel duidelijk naar welk regieteam en projectbureau verwezen wordt in deze vraag. Het 
projectenbureau Energie van Utrecht dat ondersteuning biedt aan coöperatieve energieprojecten is niet 
hetzelfde als het coördinatieteam van de RES'en dat het proces van de RES begeleidt. 
In het geval de vraag gericht is op het projectbureau Energie van Utrecht is het antwoord dat dit geregeld is via 
de landelijke constructie van het Ontwikkelfonds. De gelden van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties 
worden beheerd door het Nationaal Groenfonds in samenwerking met Energie Samen (landelijke koepel van 
energiecoöperaties). Er is een provinciaal aanspreekpunt voor het Ontwikkelfonds bij het projectenbureau 
Energie van Utrecht, maar deze persoon kan niet toewijzen waar de middelen van het Ontwikkelfonds naartoe 
gaan. 

Vraag 7: 
Hoe is in het proces gewaarborgd dat belangen en adviezen goed gescheiden zijn? 

Antwoord 7: 
Dit is geregeld doordat het ministerie van EZK het fondsbeheer heeft ondergebracht bij het Nationaal 
Groenfonds die geen belangen hebben in de projecten. 

Vraag 8: 
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? 

Antwoord 8: 
Via de memo 'besluitvorming RES Foodvalley en Amersfoort' van 16 april 2021 hebben wij u geïnformeerd over 
de planning van de besluitvorming in de gemeenteraden en Provinciale Staten. Belanghebbenden en inwoners 
kunnen tijdens besprekingen in de gemeenteraden en Provinciale Staten inspreken. Formele inspraak via 
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zienswijze procedures vindt plaats voor het vaststellen van de gemeentelijke beleidskaders voor grootschalige 
energieopwekking waar in veel gemeenten in 2020 of 2021 besluitvorming voor heeft plaatsgevonden of zal 
plaatsvinden. Veel gemeenten in de provincie Utrecht hebben de participatietrajecten van de RES en de 
gemeentelijke beleidskaders daarom ook gecombineerd. Daarnaast vindt er ook altijd formele inspraak plaats 
bij de besluitvorming over concrete projecten. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
mr. J.H. Oosters 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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