
VERSLAG van de vakcommissie Milieu en Mobiliteit van 15 januari 2020

Voorzitter: 
mw. A.C. Boelhouwer

Aanwezig:
ir. H.P. van Essen (gedeputeerde), ir. R.G.H. van Muilekom (gedeputeerde), A.J. Schaddelee 
(gedeputeerde), J.J. Bart (GroenLinks), P.D.M. Bauduin Msc (FvD), mw. G. Bikker (CDA), mw. H. Bittich 
(DENK), ing. D.G. Boswijk (CDA), mw. F. Demir (DENK), H. van Déun (PVV), A. Donker (SGP), M.J. de 
Droog Msc. RA (D66), mw. N. de Haan (ChristenUnie), J.A. de Harder (ChristenUnie), F. Hazeleger 
(SGP), drs. C. de Heer (ChristenUnie), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), mw. drs. J.P. d’Hondt (PvdA), drs. 
B.C. de Jager (VVD), mw. M. de Jong (GroenLinks), drs. E.A. Kamp (D66), mw. N.A. Krijgsman (PvdA), 
drs. A. Mourik-Geluk (CDA), drs. J.H. van Oort (ChristenUnie), ing. D.A. Oude Wesselink (GroenLinks), 
mw. A.M. Poppe (SP), E. Strandstra LLB ( PvdD), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mw. mr. S.F. van Ulzen (VVD), 
mw. T.M.S. Vrielink (GroenLinks), ing. H.I. Wolting (ChristenUnie)

Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunct-griffier), W. Voorneman-Rikkers (verslag)

1. OPENING EN ALGEMEEN
1.1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

1.2.  Vaststellen agenda
In verband met een afspraak van gedeputeerde Van Muilekom wordt op voorstel van de voorzitter 
besloten bij agendapunt 2 eerst het Statenvoorstel Programmaplan Energietransitie te behandelen.
Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.

1.3 Mededelingen
Geen.

1.4 Verslag vakcommissie M&M d.d. 27 november 2019
Het verslag wordt conform vastgesteld. 

1.5 Rondvraag
De voorzitter memoreert dat rondvragen zijn ingediend door de PPV en de SGP.

De rondvraag van de PVV luidt als volgt:  
“Vorige week woensdag is de 27-jarige Bram in de bus in Leidsche Rijn in elkaar geslagen, omdat hij 
homoseksueel is. Dit gebeurde volgens Bram door twee Nederlandse Marokkanen. De man heeft 
hiervan aangifte gedaan bij de politie Vleuten-de Meern, die nu getuigen oproept en onderzoek doet 
naar de daders.
De PVV vraagt zich af of het busbedrijf U-OV camerabeelden heeft van deze mishandeling en of zij de 
daders, als deze worden gepakt, een vervoersverbod gaan opleggen.
Heeft het U-OV een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie om vervoersverboden op 
te leggen? Zo ja, kunnen GS U-OV er dan op aanspreken dat deze daders een vervoersverbod 
opgelegd krijgen? Zo nee, kunnen GS U-OV instrueren deze overeenkomst met het OM alsnog te 
sluiten om vervolgens deze (en toekomstige) daders een vervoersverbod op te leggen? Zo nee, gaan 
GS haar beloftes als regenboog provincie en het roze akkoord met de LHBTI-gemeenschap 
waarmaken en eindelijk de vervoerder verplichten reisverboden op te leggen aan dit soort daders?
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Gedeputeerde Schaddelee betreurt de nare gebeurtenis. Reizigers moeten zich veilig kunnen voelen 
in de bus. Als mensen met geweld te maken krijgen is dit altijd te veroordelen en zeker in dit geval 
waar het om iemands geaardheid lijkt te gaan. Door het slachtoffer is terecht aangifte gedaan. Dat 
ligt nu verder in handen van de politie.
Voor de provincie is relevant dat, zoals iedere bus, ook deze bus was voorzien van camera’s. Het doel 
van de camera is dat beelden worden opgenomen, worden opgeslagen en later kunnen worden 
teruggekeken. De provincie heeft van U-OV begrepen dat dit helaas in dit geval niet is gelukt 
vanwege een technisch mankement aan de cassette waarop de beelden waren opgeslagen. De 
Technische Recherche bekijkt op dit moment of zij die beelden toch van de cassette af kunnen 
krijgen. Volgens de vervoerder heeft zich een dergelijk technisch mankement nooit eerder 
voorgedaan. Het is vervelend dat dit juist nu aan het licht komt. De provincie heeft U-OV erop 
aangesproken dat de camera-apparatuur in de bus goed moet functioneren. Er wordt vanuit gegaan 
dat dit een eenmalig incident is. 
U-OV heeft nu al de mogelijkheid om zelfstandig te besluiten om vervoersverboden op te leggen aan 
reizigers. Daarover behoeft dus geen overeenkomst met het OM te worden afgesloten. U-OV geeft 
aan dat, als de daders van dit incident worden gepakt, zij voornemens is om dat vervoersverbod in 
dit geval op te leggen omdat zij reizigers waren bij U-OV ten tijde van het incident. 
De heer Van Oort merkt op dat iemand aangifte heeft gedaan en daarbij blijkbaar ten aanzien van de 
daders een vermeende nationaliteit heeft genoemd. De ChristenUnie hecht eraan op te merken dat 
die nationaliteit er in het kader van deze rondvraag niet toe doet; het noemen daarvan vindt de 
ChristenUnie onnodig stigmatiserend en  dit wordt eveneens een vorm van geweld geacht nl. verbaal 
geweld. De ChristenUnie schaart dit enigszins in dezelfde hoek als fysiek geweld vanwege de 
onnoemelijke pijn dat dit kan veroorzaken. De ChristenUnie neemt daarvan afstand. Dit staat los van 
het feit dat vanzelfsprekend onderzoek moet worden gedaan naar het incident omdat het echte 
geweld erg is geweest. 
De heer Van Deún geeft aan dat de PVV niet wegkijkt voor de werkelijkheid. Uit de informatie in de 
pers, de informatiebron van de PVV, blijkt dat in het Arabisch werd gezegd dat het om 
homoseksualiteit ging. De PVV acht het daarom relevant dat wel degelijk wordt gezegd dat het om 
Marokkanen ging. Dit is wel een probleem in de stad en in Nederland waarvoor de PVV niet wegkijkt. 
De PVV staat op het standpunt dat eenieder dit ook een keer moet durven benoemen. 
De heer Van Oort merkt op dat diegenen die dit geweld hebben gepleegd wat de ChristenUnie 
betreft ‘tuig van de richel’ zijn. Dat mag worden benoemd. Het is echter tuig van de richel om 
hetgeen dat zij hebben gedaan en niet om wat hun afkomst is. 
Mevrouw Demir deelt mede dat DENK zich aansluit bij het betoog van de ChristenUnie. De focus 
moet worden gericht op wat er is gebeurd en hoe dit kan worden voorkomen.
De heer Oude Wesselink deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het standpunt van de 
ChristenUnie en DENK.
Mevrouw Poppe deelt mede dat de SP aanwijzingen heeft dat er ook bussen rondrijden met 
dummy’s. Geïnformeerd wordt of in deze bus geen dummy hing. 
Mevrouw Hoek informeert of nagegaan is of het incident wellicht door mede-reizigers met mobiele 
telefoons is gefilmd. 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat er geen dummy’s in de bussen hangen. Naast de 
inspanning van de Technische Recherche om de beelden van de cassette af te krijgen, controleert U-
OV deze week in alle bussen de camera-apparatuur. 
Met betrekking tot de goede suggestie van 50PLUS meent spreker o.a. bij RTV Utrecht te hebben 
gezien dat er door de politie een oproep werd gedaan richting getuigen om zich te melden en 
eventuele camerabeelden af te staan. 

De eerste rondvraag van de SGP heeft betrekking op uitstel N484 Zijderveld – Leerdam en luidt als 
volgt:
“De SGP heeft vernomen dat de voorbereidingen van renovatie en verbetering van de N484 op dit 
moment stilligt. De argumenten, die daarbij gebruikt zijn, vindt de SGP discutabel. Immers, de 
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provincie Zuid-Holland heeft dit traject doorlopen met de gemeente Leerdam en alle betrokkenen 
hebben meegedaan om een verbetering te realiseren maar de provincie Utrecht twijfelt aan nut en 
noodzaak. De jarenlange onveiligheid op de kruisingen blijft nu doorgaan.
Is het College het met de SGP eens dat dit ongewenst is?
Is het richting collega provincie Zuid-Holland niet een beetje arrogant om te zeggen dat getwijfeld 
wordt aan nut en noodzaak?
Is het College het met de SGP eens dat het ongewenst is dat een goed uitgewerkt plan met breed 
verworven draagvlak opeens weer van tafel wordt geveegd?
Is het College niet van mening dat we heel zuinig moeten zijn op het zeer precaire draagvlak in 
Vijfheerenlanden om bij de Provincie Utrecht te horen?
Wanneer komt er nu duidelijkheid over wat er wel of niet gaat gebeuren?”
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat de heer Donker het gebied goed kent inclusief alle 
gevoeligheden. Spreker constateert dat er kennelijk zaken leven in het gebied die de SGP ter ore zijn 
gekomen en die de provincie op een andere manier heeft geregistreerd.  
Spreker licht toe dat op de N484 verschillende kruisingen zijn met een slechte/verminderde 
oprijbaarheid hetgeen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het project ligt niet stil. De provincie 
heeft echter bij de overdracht geconstateerd dat er een paar zaken speelt die een vertraging tot 
gevolg heeft. De meest in het oog springende is dat de Diefdijk vlakbij Natura 2000 gebied ligt 
waardoor de stikstofdispositie beter in beeld moet worden gebracht. Daarvoor is extra onderzoek 
nodig. Bovendien is gebleken dat de gegevens, waarop Zuid-Holland haar plan had gebaseerd, deels 
verouderd waren. De provincie Utrecht wilde een en ander baseren op recentere tellingen en 
verkeersberekeningen. Zuid=Holland en Utrecht zijn beide provincies maar hebben de vrijheid om 
beleid verschillend in te vullen. De provincie Utrecht heeft qua mobiliteit de lat hoger liggen dan 
Zuid-Holland, waardoor Utrecht er met een andere bril naar kijkt. 
Het voornemen is in 2021 een start te maken met de realisatie van de N484. Er wordt gestreefd naar 
een veilige en doelmatige herinrichting van de weg. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht 
om de parallelweg te optimaliseren voor fietsverkeer in samenhang met een vrij liggend fietspad. 
Spreker hoopt de Staten aan het eind van het eerste kwartaal 2020 nader te informeren over de 
inhoud van de plannen, waarbij o.a. de trajectaanpak wordt geïntegreerd.
Spreker benadrukt dat er door de provincie Utrecht niets van tafel is geveegd. Draagvlak wordt van 
belang geacht. Volgens de waarneming van de provincie Utrecht was er juist weerstand tegen de 
plannen zoals die er waren. Dat is een van de redenen dat is besloten hiernaar nogmaals integraal te 
kijken. Het door het SGP geschetste beeld, dat er een plan lag met breed draagvlak, wordt dus niet 
herkend. Het wordt juist verstandig geacht de weg in zijn geheel te bezien en de meest actuele 
informatie te betrekken bij de te treffen maatregelen. Een en ander is afgestemd met de gemeente 
en de omwonenden zijn hierover eveneens geïnformeerd. Op dit moment worden 
keukentafelgesprekken gevoerd. Binnenkort vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de 
omwonenden. Tot op heden bemerkt de provincie vooral waardering voor de meer integrale aanpak 
die de provincie Utrecht nastreeft.
De heer Donker merkt op dat het antwoord duidelijk is. Het verheugt de SGP dat er gesprekken 
worden gevoerd. De SGP had begrepen dat Zuid-Holland de problemen, die bij omwonenden 
leefden, had gladgestreken en er een start kon worden gemaakt met de werkzaamheden. De SGP 
begrijpt thans dat Utrecht meer wil gaan doen dan Zuid-Holland waardoor het uiteindelijk beter zal 
worden voor de omwonenden. De SGP wacht de verdere communicatie in deze met belangstelling 
af. 

De tweede rondvraag van de SGP betreft de evaluatie lijnennet OV Leusden en luidt als volgt.
“In de vorige commissievergadering van M&M heeft de SGP zich aangesloten bij kritische vragen van 
de SP over de evaluatie van de aangepaste dienstregeling van Syntus in Leusden. Dit onderzoek was 
uitgevoerd door Syntus en had als conclusie dat Syntus het, volgens Syntus, goed had gedaan. Nu is 
het niet tegen te spreken dat het aantal reizigers is gestegen en dus heeft Syntus vanuit 
bedrijfseconomische overwegingen helemaal gelijk. Terecht wijst de gemeente Leusden er in een 
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brief, die wij deze maand nog toegestuurd kregen, echter op dat Syntus niet heeft gekeken naar de 
sociale gevolgen van het verdwijnen van deze lijn. Leusden vraagt om een onafhankelijk onderzoek 
met een bredere scope. De SGP sluit zich graag bij dat verzoek aan en vraagt het College Leusden als 
casus te nemen om onderzoek te doen naar de sociale gevolgen van een omschakeling van dunne-
naar dikke lijnen. Misschien is het goed om de wijk Schalkwijk daarbij direct mee te nemen als casus 
voor de concessie van U-OV. De SGP hoort graag van de gedeputeerde, maar ook van de andere 
fracties, wat zij van deze gedachte vinden.”
Gedeputeerde Schaddelee zet uiteen dat het College de brief van de gemeente heeft gezien maar 
niet heeft ontvangen; deze brief is gericht aan PS. Het College heeft wel wat moeite met de inhoud 
omdat daarin zaken staan die niet geheel overeenkomen met de werkelijkheid zoals de provincie die 
beleeft. Daarover zal spreker het gesprek voeren met de wethouder van Leusden. 
Met Leusden wordt veelvuldig overleg gevoerd, ook over deze lijnvoering en het onderzoek door 
Syntus. De provincie heeft het initiatief genomen voor het onderzoek naar de lijnvoering om inzicht 
te krijgen in het effect op het aantal reizigers in Leusden. Het resultaat is na afronding van het 
onderzoek met Leusden gedeeld. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal reizigers in Leusden 
bovengemiddeld groeit. De Staten zijn daarover in 2019 geïnformeerd. Spreker betreurt dat in de 
brief van Leusden opnieuw het beeld wordt geschetst dat Leusden überhaupt verstoken is van goed 
OV en dat Centrum Zuid helemaal geen OV heeft. Dat klopt niet. Er rijdt vier tot acht keer per uur een 
bus met drie haltes die het centrum van Leusden aandoet (lijn 17). Voorts is er een Buurtbus die 
ieder uur dwars door die wijk rijdt. Van die Buurtbus wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt. Door 
de gemeente is een aantal jaren geleden via een enquête grootschalig geïnventariseerd hoeveel 
mensen gebruik zouden willen maken van het OV. Spreker meent dat nog geen 10% aangaf dat 
misschien wel een keer te zullen doen. In de reizigerscijfers wordt niet teruggezien dat er van de 
Buurtbus veel gebruik wordt gemaakt. 
Op grond van het vorenstaande ziet de provincie vooralsnog geen aanleiding om haar standpunt te 
wijzigen. De provincie is echter nog wel steeds bereid om met Leusden te spreken over 
maatwerkoplossingen. De gemeente Leusden gaat daar tot nu toch echter niet op in. De bal wordt 
steeds bij de provincie gelegd. Op het moment dat wordt voorgesteld te trachten gezamenlijk tot een 
oplossing te komen haakt de gemeente af. Dat maakt het lastig. Het zijn lessen die zullen worden 
meegenomen in het kader van de nieuwe concessie. 
De heer Hazeleger merkt op dat de enige link die de SGP naar de brief van Leusden legt de suggestie 
is om een onafhankelijk onderzoek in te stellen met een bredere scope. Omdat dit ook elders speelt 
voert de SGP naar aanleiding van het verzoek van Leusden een pleidooi om met Leusden als casus 
een onderzoek te doen naar de sociale gevolgen van een omschakeling van dunne- naar dikke lijnen.  
Waarom mensen geen gebruik maken van de Buurtbus zou onderdeel moeten uitmaken van dat 
onderzoek. 
Mevrouw d’Hondt kan zich op grond van de routing van de Buurtbus goed voorstellen dat hiervan 
weinig gebruik wordt gemaakt. De PvdA steunt de suggestie van de SGP. 
Mevrouw Poppe deelt mede dat de SP zich hierbij eveneens aansluit. 
Mevrouw Demir memoreert dat het College aangeeft dat met de nieuwe concessie rekening kan 
worden gehouden met dit soort ontwikkelingen. Geïnformeerd wordt wat de Staten, naast het 
onderzoek van Syntus, nog als input zouden kunnen gebruiken om in het kader van de nieuwe 
concessiebesprekingen mee te kunnen denken over wat anders zou kunnen.  
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij de suggestie van de SGP.  
Gedeputeerde Schaddelee merkt op dat de vraag vanuit de commissie duidelijk is. Overigens wordt 
hieraan al enigszins tegemoetgekomen omdat de provincie in het kader van het Vervoerplan 2021 als 
ontwikkelopgave richting de vervoerders wil meegegeven te kijken naar mobiliteitsarmoede i.c. 
groepen van de samenleving die min of meer ontstoken zijn van goede mobiliteit en hoe het OV 
daarop kan worden gericht. 
Voorts kunnen de Staten in juni de evaluatie van de huidige concessie tegemoetzien. Dat is het 
moment waarop met elkaar wordt besproken welke punten de provincie wil meegeven in aanloop 
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naar de nieuwe concessie. Een belangrijk onderdeel is dat de provincie daarbij ook kijkt naar de 
oppervlakte ontsluiting qua OV in de provincie Utrecht. 
Desgevraagd door de heer Hazeleger antwoordt spreker dat de mobiliteitsarmoede in het kader van 
de nieuwe concessie 2023 in ieder geval een onderwerp is. Daarnaast zegt hij toe in het kader van 
het Vervoerplan 2021 ook al te willen kijken naar wat met dit thema kan worden gedaan in de zin dat 
dit een van de ontwikkelopgaven zal zijn die aan de vervoerders zal worden meegegeven. 
De heer Hazeleger merkt op dat de SGP m.n. wil weten wat de sociale gevolgen voor Leusden zijn 
geweest van het verdikken van lijnen. Aangezien dit op meerdere plekken speelt stelt de SGP voor 
Leusden als casus te gebruiken; niet met het doel om daar extra bussen te laten rijden maar om de 
gevolgen inzichtelijk te krijgen. Hij pleit voor de toezegging om Leusden als casus te gebruiken voor 
een onderzoek naar de sociale gevolgen van het strekken van lijnen. Dan heeft de provincie iets dat 
daadwerkelijk kan worden meegenomen in het kader van de volgende concessie. 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat naar de vraag van de SGP wordt gekeken bij de evaluatie 
van de huidige concessie en het resultaat zal worden meegenomen in het kader van de nieuwe 
concessie 2023. Over die evaluatie spreken GS en PS met elkaar in juni 2020. Binnenkort kunnen de 
Staten een memo tegemoetzien waarin de evaluatie wordt geschetst. Met de toezegging ten aanzien 
van het Vervoerplan 2021 meende hij er een plusje bovenop te hebben gedaan. 

1.6 Termijnagenda (versie 7 januari 2020)
Realisatieplan Fiets
Gedeputeerde Schaddelee deelt mede dat de uitvoeringscapaciteit is opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Fiets en de speedpedelec in IPO-verband op de agenda is gezet. 
Maarsbergen
Gedeputeerde Schaddelee licht met betrekking tot debstatus fietspad als extra of onvermijdelijk toe, 
dat het om de fietstunnel onder de Woudenbergseweg gaat; die is onvermijdelijk. De kostenraming 
volgt in het komende kwartaal.  
SUNIJ-lijn
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat de Staten een kwartaalrapportage hebben ontvangen met 
alle actualiteiten. De Staten zullen voortaan per kwartaal middels een rapportage op de hoogte 
worden gehouden van de voortgang. 
Buslijn Soesterkwartier Amersfoort
Gedeputeerde Schaddelee deelt mede dat in het kader van het Vervoerplan 2021 binnenkort een 
gesprek plaatsvindt tussen de gemeente, de vervoerder en de bewoners om kennis te nemen van de 
wensen die bij de bewoners leven; de provincie is bij dat gesprek aanwezig. 
Jaarrapportage OV
De Jaarrapportage OV is verstrekt. Gedeputeerde Schaddelee hoopt in maart een notitie toe te 
sturen over het Uitvoeringsprogramma. In april is een Infosessie gepland over de sociale 
veiligheidsplannen. 
Communicatie rondom de vervoersplannen
De vervoersplannen zijn ingegaan. Daarover heeft communicatie plaatsgevonden, aldus 
gedeputeerde Schaddelee.
Donderbergrotonde
Gedeputeerde Schaddelee deelt mede dat bekeken is welke maatregelen nog voor Kerst 2019 
zouden kunnen worden uitgevoerd. Wat nog openstaat, is de motie vanuit de VVD waarop spreker 
later dit jaar nader terugkomt. 
Gedateerdheid data luchtvaart
Namens gedeputeerde Van Muilekom deelt gedeputeerde Schaddelee mee dat eind deze week een 
memo met de data tegemoet kan worden gezien.  

Mevrouw Hoek pleit ervoor de voortgang ten aanzien van de N201 als aandachtspunt in de 
Termijnagenda op te nemen. 
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Mevrouw d’Hondt geeft in aanvulling hierop de suggestie mee, conform de vorige Statenperiode, 
‘Stand van zaken grote projecten’ als vast onderwerp te agenderen. 
De voorzitter neemt deze suggesties mee. 

2. TER BESPREKING
2.3 Statenvoorstel Programmaplan Energietransitie
De heer Strandstra memoreert dat FvD en PvdD op 9 december 2019 technische vragen hebben 
gesteld met het verzoek de beantwoording uiterlijk afgelopen weekend toe te sturen. Spreker heeft 
begrepen dat de beantwoording pas voor de behandeling in PS tegemoet kan worden gezien. De 
PvdD hecht er in algemene zin aan dat een reactie op technische vragen tijdig wordt ontvangen zodat 
dit in de Commissiebehandeling kan worden meegenomen. Verzocht wordt de reactie op de vragen 
van 9 december 2019 uiterlijk 24 januari toe te sturen zodat het nog met de fractie kan worden 
besproken en – indien nodig – tijdens PS extra spreektijd toe te staan.  
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat er altijd een discussie is over wat technische- dan wel politieke 
vragen zijn. Alle technische vragen zijn beantwoord. Voorafgaande aan deze vergadering heeft ook 
nog een technisch vragenuurtje plaatsgevonden. 
De vragen, waarop de PvdD doelt, hadden meer een politiek karakter of waren in ieder geval 
dusdanig dat het gewenst werd geacht de beantwoording in het College af te stemmen. Dat is de 
reden dat de antwoorden nog niet zijn toegezonden. 
De heer Strandstra hecht eraan op te merken van mening te zijn dat de meeste vragen van de PvdD 
technisch van aard zijn. Voorts vraagt de PvdD zich af of het College na 9 december niet meer bij 
elkaar is geweest.  

Mevrouw Krijgsman merkt op dat de PCL aangeeft tussentijdse doelen te missen en een routekaart in 
de vorm van een ritssluiting voorstelt. Geïnformeerd wordt wat het College hiervan vindt en of zoiets 
wellicht mogelijk is zodra de concept RES-sen bekend zijn. 
Verder wil de PCL niet te ver achteruitkijken; de PvdA wil dit wel omdat het de noodzaak aangeeft. 
Tot nu toe zijn de doelstellingen wind en energie nog nooit gehaald. De PvdA benadrukt dat de 
mouwen nu moeten worden opgestroopt en aan de slag moet worden gegaan. 
De energiebesparing en zon op dak vindt de PvdA de juiste weg om op te gaan. 
De PvdA vraagt zich af of de te behalen doelstellingen al dan niet in het voorliggende stuk moeten 
worden opgenomen. De concept RES-sen komen ongeveer over een jaar richting de provincie. Daarin 
gaat veel informatie staan over hetgeen mogelijk is in de drie verschillende RES Regio’s binnen de 
provincie. Geïnformeerd wordt of het College, zodra de concept RES-sen er zijn, kan bekijken of er 
alvast wat doelstellingen kunnen worden vastgesteld al dan niet in overleg met de RES Regio’s. 

De heer Boswijk memoreert dat het CDA technische vragen heeft gesteld, die inmiddels helder zijn 
beantwoord. Op de politieke punten komt het CDA nader terug in de PS-vergadering. 

De heer Strandstra zet uiteen dat broeikasemissies vanaf 2019 elk jaar met 15% moeten dalen om 
het afgesproken 1,5-graden-doel te kunnen halen. Anders is het emissiebudget in 2027 verbruikt. Dat 
is een enorme uitdaging waarbij de provincie een leiderschapsrol moet innemen. 
De status quo is dat de provincie Utrecht zich in de Nederlandse achterhoede bevindt voor wat 
betreft duurzame opwekking en dat Nederland zich weer in de Europese achterhoede bevindt. Een 
inhaalslag moeten maken is een understatement en precies daarom zijn concrete doelstellingen, 
tussendoelstellingen, zo belangrijk. Evenals de PvdA heeft aangegeven wordt dat gemist, hetgeen 
GroenLinks eveneens heeft aangegeven in haar technische vragen. 
In het programma is te lezen dat de provincie bijdrage voor besparing, opwekking en innovatie tot en 
met 2023 minder is dan voor één gemiddelde asfaltverbreding wordt neergeteld. Dat is veelzeggend. 
Juist het verkeer is een energieslurper. Dat is nóg een argument om de MRB eens te verhogen. Met 
de opbrengt daarvan kunnen veel mooie dingen worden gedaan om de mobiliteit te verduurzamen, 
maar ook daarover leest de PvdD niets terug. 
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Waar de gedeputeerde eerder heeft aangegeven bovenop de doelen uit het Klimaatakkoord (49% 
reductie in 2030) een extra inspanning te willen leveren, leest de PvdD dat het College daar nu toch 
anders over lijkt te denken. Daarnaast gaat het doel van 49% in 2030 uit en van 95% in 2050, terwijl 
het College wil dat de provincie in 2040 klimaatneutraal is. Een van de twee percentages klopt niet; 
de vraag is welke. 
Over biomassa heeft de PvdD op 9 december 2019 technische vragen gesteld waarop, zoals eerder 
gezegd, nog geen reactie is gekomen. De PvdD komt daarop dus nader terug. Wat de PvdD betreft 
staat echter nu wel al vast dat biomassa niet duurzaam is. Op grond hiervan is de vraag of zo’n 
onderzoek, dat € 200.000 kost, wel zin heeft. Voor dat bedrag zouden ook zonnepanelen kunnen 
worden gelegd. Als dat onderzoek er dan toch komt, is de vraag of het College bereid is om 
nadrukkelijker in het onderzoek op te nemen dat niet wordt uitgegaan van Europese papieren 
werkelijkheden maar dat helder inzichtelijk wordt gemaakt wat de emissies nú zijn zonder dit te 
verrekenen met hoe dit over 100 jaar misschien eens is gecompenseerd. Voors is de vraag of het 
College bereid is om de rol van mest kritisch te laten onderzoeken; of in dit onderzoek zal worden 
ingegaan op kritiek van bv. de Europese koepel van wetenschappers en milieuorganisaties (EASAC, 
European Academies Science Advisory Council). De belangrijkste vraag van de PvdD is of het College 
bereid is om, tot de resultaten van dit onderzoek met elkaar zijn besproken, geen nieuwe 
biomassacentrales toe te staan in de provincie Utrecht. Van belang is te weten wat uit dat onderzoek 
blijkt en wat mogelijk de risico’s zijn van biomassa zodat dit goed kan worden afgewogen. 
Urgenda heeft een 50 puntenplan – dat waren er eerst 40 – ontwikkeld met maatregelen die 
overheden, ook lokale-, kunnen nemen om te verduurzamen. Geïnformeerd wordt of het College 
bereid is om deze lijst goed te bekijken en in het tweede kwartaal met een reactie te komen welke 
maatregelen op de provincie Utrecht van toepassing zijn en of/hoe het College daarmee aan de slag 
zou willen gaan. De PvdD is zich ervan bewust dat dit toeziet op meer dan energie, dus eveneens de 
vraag of de bereidheid bestaat dit breed op te pakken. Tot slot is de vraag of het College bereid is om 
zich aan te sluiten bij de meer dan 700 maatschappelijke organisaties die dit plan van Urgenda 
steunen.

De heer Bauduin  merkt op dat FvD de beoogde resultaten, naast het feit dat deze onmeetbaar zijn 
en niet veel effect zullen hebben, onhaalbaar acht .
Ten aanzien van biomassa sluit FvD zich aan bij de opmerkingen van de PvdD.
Initiatiefnemers op het gebied van grootschalige energieopwekking worden op allerlei manieren 
ondersteund, zowel financieel als met kennis. Zoals bekend is bij veel grootschalige energie-
opwekkers sprake van vrij ondoorzichtige financieringsstromen. Het verheugt FvdD dat veel 
gemeenten deze projecten toetsen aan de hand van de Wet Bibob. FvD heeft daarover eerder 
schriftelijke vragen gesteld. Geïnformeerd wordt of de provincie de eis stelt dat dit soort projecten 
getoetst zijn aan de hand van de Wet Bibob. 
Er zijn nogal wat problemen met de netbeheerders. Netbeheer Nederland heeft recent o.a. in het 
Financieel Dagblad een pleidooi gedaan om een oplossing te bieden voor al die problemen door het 
idee op te werpen om initiatiefnemers van grootschalige energieopwekking te laten betalen voor de 
aansluitkosten in plaats van die kosten door te berekenen aan de consument via de tarieven. 
Geïnformeerd wordt hoe het College over dat idee denkt.  
In het Energieplan wordt meermalen over grootschalige energieopwekking gesproken. De vraag is of 
daar al strikte kaders voor zijn in de zin vanaf wanneer een project wordt beoordeeld als 
grootschalig.

Mevrouw Poppe merkt op dat het de SP opvalt dat de provincie zich met veel zaken gaat 
bezighouden die gemeenten ook al doen. De SP stelt voor dat de provincie zich m.n. richt op groepen 
die uit de boot dreigen te vallen. Ter illustratie noemt zij het isoleren van huizen met lage 
energielabels. In de visie van de SP zou de provincie moeten bewaken dat al die kosten niet bij de 
burgers worden neergelegd. In slecht geïsoleerde huurwoningen wonen vaak mensen met een 
smalle beurs die door de energiebelasting een torenhoge rekening krijgen voor het verwarmen van 
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hun huis, terwijl zij er zelf niets aan kunnen doen; dat is aan de woningbouwvereniging.
Voor wat betreft het halen van de doelen sluit de SP zich aan bij het betoog van de PvdA en ten 
aanzien van de biomassa bij het betoog van de PvdD. 
Over aardwarmte heeft onlangs een voorlichtingsavond plaatsgevonden. Er zijn verschillende clubs 
die, volgens de SP, zichzelf in stand houden door te proberen  het wiel opnieuw uit te vinden; 
ondertussen gebeurt er niets. De SP adviseert de blik in deze naar Parijs te verleggen waar al 50 jaar 
gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. 

De heer Ubaghs deelt mede dat de PVV het onderzoek volledig kan steunen indien biomassa wordt 
vervangen door kernenergie. 
De heer Strandstra informeert of de PVV bekend is met het onderzoek van de Economische Denktank 
DIW, waaruit blijkt dat alle 674 gebouwde kerncentrales € 5 miljard verlies leiden in hun levensduur.
De heer Ubaghs informeert of de PvdD bekend is met het feit dat er geen enkele windmolen kan 
worden gerealiseerd zonder tonnen euro’s subsidie. 
Spreker vervolgt dat als uit de Energieagenda 2016-2019 geen enkele doelstelling wordt gehaald, een 
normale organisatie, al dan niet gedwongen door externe financiers en zeker als smart hoog in het 
vaandel staat, de doelstellingen zou bijstellen. Dit College doet er echter nog een schepje bovenop 
met nog meer onrealistische doelstellingen. De vraag is waarom. 
De PVV vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is om het aanbod van duurzame energie tot 2017 
te tonen in een grafiek terwijl duidelijk is dat die doelstellingen niet haalbaar zijn. 
Gesteld wordt dat voorfinanciering van VVE’s een middel kan zijn. De vraag is of dit geen 
concurrentievervalsing is ten opzichte van gewone huizenbezitters.  
In algemene zin wordt in alle plannen constant gesproken over participatie. Op het moment dat de 
burger iets niet wil, gebeurt het echter toch. Dat gaat ook hierbij gebeuren. Op grond hiervan is de 
PVV van mening dat de provincie niet moet blijven aangeven dat zij participatie hoog in het vaandel 
heeft staan.  

De heer Donker spreekt waardering uit voor het leesbare stuk. De ambitie van de provincie is hoog; 
zo hoog dat de provincie in 2040 energieneutraal wil zijn. Daarmee is de provincie roomser dan de 
paus omdat de Nederlandse overheid 2050 aanhoudt. 
Nu is al zichtbaar dat doelstellingen niet worden gehaald. Op grond daarvan is gebruikelijk dat een 
ambitie wordt bijgesteld. 
De SGP mist de alternatieve bronnen om energie op te wekken zoals de kernenergie, thorium, 
waterstof, aardwarmte waarover onlangs een interessante voorlichtingsbijeenkomst heeft 
plaatsgevonden. In deze onderschrijft de SGP de opmerking van de SP over Parijs. De vraag is 
waarom dat wiel weer opnieuw zou moeten worden uitgevonden. 
De provincie wil voorlichting geven terwijl dit ook al een taak van gemeenten is. De vraag is of dat 
geld niet op een andere manier kan worden ingezet bv. in energie- of klimaatleningen zodat ook 
mensen met een smalle beurs hun huizen kunnen isoleren, daardoor minder energie gaan verbruiken 
en met die opbrengst de lening weer kunnen aflossen. Verzocht wordt naar die mogelijkheid te 
kijken. 
Met betrekking tot waterstof is er in Nederland al een gemeente die daar heel ver mee is. De SGP 
geeft in overweging aan die gemeente een werkbezoek te brengen. Wellicht dat daarvan kan worden 
geleerd. 
Uit gesprekken met Stedin en andere energiemaatschappijen blijkt dat wat in Nederland wordt 
voorgestaan niet mogelijk is. Extra kabels voor hoogspanningsmasten kennen een traject van 15 jaar. 
Het leidingnet in de grond moet verdrievoudigd worden, terwijl er tot nu toe nog niets gebeurt. Het 
hele plan is gedoemd te mislukken als daarin geen grote stappen worden gezet. 
De ambities zijn mooi maar zoals het nu wordt gedaan (alleen zon en wind) gaat de provincie zeker 
tekortschieten als die andere bronnen niet ook worden gebruikt. De SGP kan zich voorstellen dat in 
Amersfoort waar veel huizen bij elkaar staan een leidingnet wordt aangelegd voor 5000 woningen 
zodat die wijk met stadswarmte, warmte uit de grond, kan worden aangepakt. Dan moeten er echter 
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nu wel stappen worden ondernomen. Dat advies geeft de SGP mee. 
De heer Bart vraagt zich af wat de SGP en PVV weten dat de kernenergie-industrie zelf niet weet. Het 
rapport van de World Nucleair Association zegt nl. zelf dat kernenergie te langzaam is en te duur om 
iets te kunnen bijdragen aan het gevecht met klimaatverandering. De vraag is dus waarom deze 
discussie steeds wordt gevoerd als bekend is dat het geen reële optie is. GroenLinks kan zich geheel 
vinden in het betoog over aardwarmte. 
De heer Ubaghs antwoordt dat de PVV de discussie over kernenergie zal blijven voeren. Uit het 
rapport van de Groene Rekenkamer blijkt dat elektriciteit uit kernenergie toch goedkoper is. De Wet 
op de Economische meeropbrengst houdt in dat bij toepassing van schaalvergroting het product per 
eenheid goedkoper wordt. Ieder argument tegen kernenergie kan worden aangedragen maar niet 
dat het duurder zou zijn. Er zijn nl. evenveel onderzoeken die aantonen dat kernenergie goedkoper is 
dan windmolens of zonneweiden.   
De heer Donker voegt hieraan toe dat nu veel subsidies naar windmolens en zonnepanelen gaan. Of 
het nu naar de ene- of de andere kant wordt gesluisd er zal ook moeten worden gekeken naar de 
uitstoot van CO2. Een elektrische auto in Frankrijk kent ten opzichte van Nederland veel minder CO2-
uitstoot omdat de opwekking daar via kernenergie is. 
De heer De Droog merkt op dat dit een valse vergelijking betreft omdat Frankrijk op dit moment een 
hele andere energiemix heeft dan Nederland. Zodra Nederland de zonneweiden en windmolens 
heeft staan gaat in Nederland dezelfde wet op die nu in Frankrijk geldt en wellicht nog wel beter. 
De heer Bauduin merkt op dat het qua kosten appels met peren vergelijken is aangezien 
kerncentrales niet i.t.t. zon- en windprojecten op miljarden euro’s subsidie kunnen rekenen.  
De heer Bart wijst erop dat er in de geschiedenis nagenoeg geen energieproject is geweest waarin 
geen subsidie van de overheid heeft gezeten. Dat geldt voor kernenergie maar ook voor fossiele 
brandstoffen. Er wordt nu nog steeds drie keer zoveel subsidie weggezet aan aardgas en kolen dan 
aan hernieuwbare energie. Op grond van het feit dat de kernenergie-industrie zelf zegt dat zij op dit 
moment niet genoeg kan bijdragen omdat het te duur is acht GroenLinks het zinloos hierover steeds 
de discussie te blijven voeren. Er is geen goede business case en bij het ministerie van EZK staat een 
loket open waarin geen enkele marktpartij geïnteresseerd is.   
De heer Boswijk is van mening dat Nederland niet de luxe heeft om enige optie uit te sluiten dus ook 
kernenergie niet.
De heer Ubaghs merkt op dat de reden dat de kernenergie-industrie dit zegt is omdat iedere 
aanvraag i.c. voorstel voor onderzoek wordt afgewezen. In Nederland is er door de vasthoudendheid 
van de politieke partijen m.u.v. van FvD en de PVV een moratorium op het gebruik van kernenergie. 
Op het moment dat het niet mogelijk is om onderzoek te laten doen, grootschalig te bouwen zullen 
die kosten inderdaad hoog blijven en worden de energiereuzen zo murw gemaakt dat zij geen zin 
meer hebben om die discussie aan te gaan. De PVV zal dit echter blijven doen. 
De heer Boswijk sluit zich in grote lijnen aan bij het betoog van de PVV. Hij hecht er hierbij aan op te 
merken dat meerdere partijen w.o. het CDA, de SGP en de VVD positief tegenover kernenergie staan. 

De heer Bauduin wijst erop dat energiereuzen zeggen dat kernenergie duurder is omdat ze nu veel 
meer verdienen met subsidies voor zon- en windprojecten. 

De heer Bart merkt op dat GroenLinks blij is met het Energieplan met stevige ambities, die ook nodig 
zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. 
In het aangenomen Klimaatakkoord wordt gesproken over een aanpak regionale mobiliteit, hetgeen 
ook terugkomt in de RES Amersfoort. Geïnformeerd wordt hoever de provincie hiermee is en 
wanneer de Staten daarvan een eerste opzet kunnen verwachten. 
Volgens GroenLinks gaat de provincie echt de goede richting op. De programmalijnen zijn helder, 
maar de concreetheid wordt enigszins gemist. Geïnformeerd wordt of de indicatoren uit de 
Begroting hierin niet kunnen terugkomen om dat wat duidelijker te maken of door de doelstellingen 
wat meer smart te formuleren (hoeveel gemeenten zullen in 2020 worden geholpen, hoeveel 
maatschappelijke instellingen, hoeveel meer dak kan worden benut voor zon op dak). Spreker is zich 
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ervan bewust dat het soms lastig is dit 1:1 te kwantificeren maar een meer heldere formulering zou 
GroenLinks verheugen.
Het verheugt GroenLinks voorts dat verder wordt nagedacht over een mogelijk fonds voor mensen 
met een kleine beurs. Dat is echter niet de enige manier om mensen met een kleinere beurs te 
helpen bij deze Energietransitie. Er kan bv. ook worden gedacht aan goedkoper of gratis deelnemen 
aan energiecoöperaties voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens. De vraag is of het College 
kan toezeggen dit mee te nemen in de gesprekken met coöperaties als de provincie die gaat 
ondersteunen of dit op een andere manier verder uit te werken door bv. nog eens goed te kijken 
naar elke programmapijler en welke kansen daar zijn om specifiek mensen met een lager inkomen te 
betrekken. Van belang daarbij is om te specificeren dat de provincie een voorkeur heeft voor breed 
gedragen coöperaties met daarbij nogmaals de link naar inwoners met een kleine beurs.
GroenLinks steunt de suggestie van PvdA en de PCL over een routekaart in de vorm van een 
ritssluiting. 
De PCL kaart eveneens het stand-still principe aan. Er is in de regio sprake van een grote bouwopgave 
waaruit een mogelijke groei voortkomt. Het is dan van belang dat op een CO2 neutrale manier, 
circulair of modulair, wordt gebouwd zodat de opgave in de provincie niet tegelijkertijd ook nog eens 
groter wordt. Het bevreemdt GroenLinks dat in het Energieplan, de concept Omgevingsvisie en 
Verordening niks staat over circulair bouwen of een milieukostenindicator die wordt meegenomen in 
het kiezen voor waar wordt gebouwd en op welke manier. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de 
snelheid. Daarover is een motie aangenomen met steun van meerdere fracties. Aan het College 
wordt verzocht ook daarnaar te kijken. Er worden pas stappen gemaakt als de Energietransitie ook in 
ander beleid van de provincie terugkomt.  
De heer Strandstra ondersteunt de opmerking dat de doelstellingen concreter mogen. De PvdD heeft 
voorgesteld naar het 50-punten plan van Urgenda te kijken, waarin concrete voorstellen staan 
waarmee in 2020 nog aan de slag kan worden gegaan. Geïnformeerd wordt of GroenLinks het met de 
PvdD eens is dat kritisch moet worden bekeken wat kan worden gedaan en dat dit vervolgens ook 
daadwerkelijk wordt gedaan.
De heer Bart deelt mede dat GroenLinks het hiermee eens is en het goed is de suggesties van 
Urgenda daarbij te betrekken en te bekijken of die kunnen worden geïncorporeerd in het 
Programmaplan voor zover dat bijdraagt aan de regionale doelstellingen van de provincie. 
Ten aanzien van biomassa steunt GroenLinks in grote lijnen het betoog van de PvdD. Ondertussen 
wordt al een aantal onderzoeken gedaan bij CE Delft, PBL en Royal Haskoning die samen, in opdracht 
van het Ministerie van EZK, moeten leiden tot een SER-advies. De in de provinciale onderzoeksopzet 
gestelde vragen komen voor een groot deel overeen met de onderzoeksvragen die daarin ook al 
worden beantwoord. PvdD gaf zojuist aan dat hoe kleiner het onderzoek is, hoe meer geld er 
overblijft voor bv. zon op dak. GroenLinks geeft als suggestie mee om te kijken of onderzoeksvraag 2 
en 3 wel nodig zijn omdat die nagenoeg letterlijk overeenkomen met de onderzoeken in opdracht 
van het Ministerie van EZK en wellicht wat meer te focussen op de regionale effecten van biomassa 
en wat daarmee wordt gedaan.

De heer De Harder spreekt waardering uit voor het plan waarin besparen en energieopwekking 
worden gecombineerd. Daarover spreekt de PCL zich eveneens positief uit. De ChristenUnie 
constateert dat de provincie duidelijk een rol zoekt als aanjager, facilitator; een rol die goed bij de 
provincie Utrecht past. De ChristenUnie is blij met de heldere beantwoording van de technische 
vragen. 
Het is echter nog niet helemaal het plan waarnaar de ChristenUnie heeft uitgekeken. In de analyse en 
het samenbrengen van verschillende ambities landelijk, regionaal, provinciaal, gemeentelijk zijn echt 
nog wel flinke slagen te slaan. Dat blijkt voor een deel uit het plan zelf en uit de beantwoording van 
de technische vragen. De haalbaarheid van de provinciale doelen is voor de ChristenUnie nog 
onduidelijk en de weg daarnaartoe nog niet helder. Daar had de ChristenUnie veel meer concrete 
cijfers en plannen willen zien die gekoppeld zijn aan de te behalen doelen. Een duidelijke routekaart 
in de vorm van een ritsluiting, zoals door de PCL en de PvdA ingebracht, zou daarbij helpen.  
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Daar staat tegenover dat de ChristenUnie ziet dat de provincie aan de slag moet en het tijd wordt 
voor een programmaplan dat daadwerkelijk gaat versnellen. In die zin verheugt het de ChristenUnie 
dat het plan een adaptief karakter heeft met het ontbreken van een deel van de concreetheid. 
Geïnformeerd wordt hoe het College het adaptieve karakter exact vorm gaat geven. 
In de faciliterende en aanjagende rol die de provincie aanneemt zal vaak kennis en geld ter 
beschikking worden gesteld. Geïnformeerd wordt of het College ook bv. mogelijkheden ziet om aan 
het gebruik van commerciële initiatieven voorbeelden te verbinden. Hierbij wordt gedacht aan 
participatie, particulier- of lokaal eigenaarschap bij opwekking, bevorderen van kansen met weinig 
financiële draagkracht, investeren in de landschappen dan wel bevorderen van biodiversiteit in 
energielandschappen. 
De ChristenUnie vraagt zich af of het College wellicht ook mogelijkheden ziet om bv. bij 
woningeigenaren met grote woningvoorraden een verplichting op te nemen tot verduurzaming 
voordat er mag worden verkocht. De vraag is of er ruimte is om daar als provincie iets te doen om te 
voorkomen dat slecht geïsoleerde panden juist heel snel worden verkocht. 
Een onderdeel van het plan gaat over de provincie als goed voorbeeld. Juist dat deel vindt de 
ChristenUnie erg vrijblijvend en vaag, terwijl de provincie dat volledig in eigen hand heeft. De vraag is 
hoe en wanneer er wat wordt gedaan. Geïnformeerd wordt of het College ruimte ziet om op dat 
punt wel concrete resultaten op te nemen. De ChristenUnie denkt daarbij bv. aan de eigen 
gebouwen in 2035 energieneutraal te hebben en dat als doel alsnog in dit Energieplan op te nemen.
De ChristenUnie roept tot slot op om helder en eerlijk te blijven communiceren over de gevolgen van 
deze Energietransitie, zowel in de besprekingen in de RES Regio’s als in dit plan. Het gaat vaak over 
de financiën die kunnen bijdragen aan de versterking van de lokale gemeenschap, het versterken van 
de landschappelijke kwaliteit maar onder aan de streep komen er zonneweiden en windmolens in 
het landschap die vele mensen lelijk vinden. De ChristenUnie pleit ervoor eerlijk te communiceren 
dat deze maatregelen positieve bijeffecten kunnen hebben maar dat er eveneens een hoofdeffect is 
dat wellicht niet zoveel draagvlak heeft.

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij het betoog van de PvdD over biomassa. Via 
de media wordt steeds duidelijker dat dit geen frisse zaak betreft.   
50PLUS is voorstander van kernenergie. Het verbaast spreekster niet dat dit wordt tegengehouden, 
omdat de multinationals veel geld verdienen aan andere zaken en niet zitten te wachten op andere 
middelen omdat zij dan minder verdienen. In deze tijd draait alles om het verdienmodel waardoor 
veel verloren gaat. Het gaat nu echter over de Energietransitie zodat zij hier niet verder op in zal 
gaan. 
50PLUS mist de consequenties van de stikstofproblematiek. Er wordt nog steeds niet beschikt over 
een lijst welke projecten niet doorgaan.  
50PLUS staat op het standpunt dat de bewustwording bij eenieder zelf moet beginnen. 
Bekend is dat 50PLUS geen voorstander is van windmolens omdat dit het landschap aantast maar er 
zijn plaatsen waar het kan. Als de provincie in deze de opbrengst zichtbaar wil maken geeft 50PLUS 
de suggestie mee een winmolen nabij het parkeerdek van het provinciehuis, waar het altijd veel 
waait, te plaatsen; daaraan een apparaat te koppelen en met een slimme meter erbij in de hal van 
het provinciehuis op te hangen. Daarmee maakt de provincie zichtbaar wat aan energie wordt 
opgewekt en welke besparing dat oplevert. Hetzelfde geldt voor de opwekking en besparing die 
zonnepanelen kunnen opleveren. 50PLUS vraagt zich in deze af waarom op de daken van het 
provinciehuis nog geen zonnepanelen liggen. Er zijn niet veel zonnepanelen nodig om dagelijks 
gebruik terug te verdienen. De provincie moet het op een andere manier gaan denken stimuleren; 
door bij zichzelf te beginnen dient zij als voorbeeld.  

De heer De Droog spreekt een woord van dank uit voor het plan waarin al veel is samengebracht, 
voor de beantwoording van de technische vragen en het technisch vragenuurtje voorafgaande aan 
deze vergadering. Voor D66 is Energietransitie een van de belangrijkste speerpunten. Ook in de 
samenleving is de ambitie hoog niet in de laatste plaats onder jongeren die veel over hebben voor 
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een duurzame toekomst.
D66 mist in dit stuk nog wel de analyse en de verbanden. Voor D66 is doelbereik heel belangrijk. D66 
wil niet alleen activiteiten doen, maar weten dat de goede activiteiten worden gedaan. De doelen 
zijn helder; hoewel doelen in 2050, 2040, 2030, de eigen provinciale ambities in 2023 die wat minder 
hoog onder de aandacht lijken te staan. Geïnformeerd wordt welke concrete opgaven nu ten 
grondslag liggen aan het behalen van de opwekking in 2040. D66 wil graag zien wat nodig is om dat 
te bereiken. D66 realiseert zich dat dit veel is t.w. activiteiten van overheden, bedrijven, organisaties, 
particulieren maar de vraag is welke maatregelen er onderhanden zijn en wat dat zou moeten 
opleveren. Op hoofdlijnen zouden de grootste blokken inmiddels na al die jaren praten wel zichtbaar 
moeten zijn ook voor de provincie Utrecht. De vraag is waar de mogelijke vertragingen worden 
gezien, wiens taak het is om dat op te pakken en hoe de provincie dat kan helpen versnellen. 
Samengevat is de vraag welke analyse ten grondslag ligt aan de concrete lijst van activiteiten.
Voor D66 is duidelijk dat de provincie veel wil doen, maar is nu nog onvoldoende zichtbaar of zij met 
de beschikbare middelen ook de goede dingen wil doen. Er wordt vanuit gegaan dat deze afweging 
wel is gemaakt. Op grond daarvan is de vraag of het College de Staten in aanloop naar de PS-
vergadering het verband kan laten zien tussen de doelen, de activiteiten en het beoogde effect 
daarmee. D66 begrijpt dat de € 27 miljoen niet een rechtstreeks effect zal hebben. Het is een 
gezamenlijke effort en toch kan het in de visie van D66 concreter; smart betekent ook dat op basis 
van analyse kan worden verteld wat wordt gedaan en dat de activiteiten die worden uitgevoerd voor 
de provincie haalbaar en meetbaar zijn.
De door de PCL genoemde routekaart in de vorm van een ritssluiting zal al een veel concreter beeld 
geven. Geïnformeerd wordt of dit eveneens op basis van de RES-sen kan worden verwacht zoals de 
PvdA eveneens vroeg.
De RES-sen hebben een lagere ambitie dan de provincie. Op grond van de beantwoording op 
technische vragen komt D66 tot de conclusie dat de regierol van de provincie in het kader van de 
Energietransitie eerder een soort cheerleaderrol naar de RES-ambitie lijkt. Geïnformeerd wordt of dit 
beeld klopt en of de provincie haar eigen ambitie al heeft losgelaten.  D66 zou dat debat liever op 
basis van een gedegen eigen analyse voeren.
De here Ubaghs informeert wat voor D66 leidend is de ambities die sommige gemeente uitspreken 
voor 2050 of de ambitie van de provincie. 
De heer De Droog antwoordt dat voor D66 belangrijk is dat de Energietransitie wordt opgetuigd. Als 
alle ambities bij elkaar opgeteld niet het doel bereiken dat de provincie voor ogen heeft dan schiet 
het tekort. 
Spreker vervolgt dat D66 In oktober 2019 heeft gevraagd of ook gewerkt kan worden aan monitoring. 
Dat is in het voorliggende stuk opgenomen, hetgeen D66 verheugt. D66 had echter de hoop dat er nu 
al een eerste schets zou zijn over wat er wordt gemonitord. Dat geeft houvast.
Tot 2023 is nog maar een korte termijn en 16% is een hele grote ambitie. Er kan dus niet gewacht 
worden met het in kaart te brengen waar de provincie staat, wat er in de pijplijn zit en wat al dan 
niet haalbaar is. Geïnformeerd wordt of het College kan toezeggen hoe snel een eerste dashboard 
gereed is zodat concreet over het doelbereik in 2023 kan worden gesproken. 

Mevrouw Van Ulzen geeft aan dat al veel is gezegd. 
Het onderzoek biomassa verheugt de VVD; de uitkomst wordt met belangstelling afgewacht. 
Voorkomen moet worden dat de verkeerde zaken in de mix worden gestopt.  
Het Energieplan is wat de VVD betreft een mooi concept, maar de verwachtingen zijn wel hoog 
gespannen gezien alle ambities die worden benoemd. 
Samengevat vindt de VVD het plan qua ambities vrij chaotisch. Dit moet op een gegeven moment wel 
landen in een duidelijk verhaal. De PCL heeft daarover de suggestie meegegeven van de routekaart in 
de vorm van een ritssluiting. Volgens de VVD leeft bij iedereen de wens om daarin de appels met 
peren bij elkaar te brengen.
Er wordt steeds over over-programmering gesproken. Als zo duidelijk is dat de doelen bij lange na 
niet zijn gehaald is het voorstel van de VVD om minder te praten en meer te gaan doen i.c. te starten.
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De VVD sluit zich aan bij de opmerking van D66 over de monitoring. 
De VVD was blij met het technisch vragenuurtje voorafgaande aan deze vergadering. Om te kunnen 
beoordelen of een en ander betaalbaar en haalbaar is zullen duidelijke cijfers moeten worden 
verstrekt. Geïnformeerd wordt of het College kan toezeggen op korte termijn een totaalbeeld aan 
berekeningen aan de Staten te doen toekomen in de zin van wat Utrecht nodig heeft en aan welke 
scenario’s dan wordt gedacht. De VVD heeft begrepen dat dit niet 1:1 kan worden aangegeven, maar 
met bandbreedtes en scenario’s moet het mogelijk zijn aan te geven wat wind oplevert ten opzichte 
van zon en wat de alternatieven zijn. 
In dat kader vindt de VVD zorgelijk dat biomassa goed wordt onderzocht, maar over een belangrijke 
bron als kernenergie met geen woord wordt gerept. Tegenover elk wetenschappelijk onderzoek staat 
een ander wetenschappelijk onderzoek. 
Een van de zorgen van de VVD bij dit plan op een ander vlak is in hoeverre inkomenspolitiek een 
issue wordt bij de Energietransitie. Er wordt veel aandacht gevraagd voor mensen met de kleine 
beurs, maar volgens de VVD moet iedereen mee in de Energietransitie en op grond daarvan 
warmtefondsen kunnen aanspreken. De VVD vraagt zich af of een overheveling van inkomen gaat 
plaatsvinden via de Energietransitie.  
De heer Bart informeert of de VVD van mening is dat via de Energietransitie denivellering moet 
plaatsvinden. Als de groep, die al geld heeft om mee te profiteren, ook weer geld gaat verdienen aan 
deze Energietransitie terwijl er een groep is die duidelijk achterblijft dan gaat het niet over 
gelijktrekken van inkomens maar over een groter verschil creëren door de Energietransitie. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn.
Mevrouw Van Ulzen geeft aan dat de VVD wat anders bedoelt in de zin dat zij meer op het niveau 
van de woningbouw zit. De verwachting lijkt dat iedereen, die geen minimuminkomen heeft, zelf in 
staat is om bv. een warmtepomp en zonnepanelen aan te schaffen hetgeen nodig is voor het slagen 
van de Energietransitie. De VVD vreest dat die ambities met dat uitgangspunt niet zullen worden 
gehaald. In de visie van de VVD moet veel breder worden gefocust dan alleen op de kleine inkomens. 

De heer Bart geeft aan dat GroenLinks het eens is met de VVD dat sprake moet zijn van een brede 
focus omdat iedereen mee zal moeten kunnen. Het lijkt GroenLinks echter logisch dat groepen die 
zeker niet mee kunnen komen in deze specifiek worden benoemd omdat anders niet iedereen, zoals 
de VVD ook wenst, mee doet. 
Mevrouw Van Ulzen is het hiermee eens en in de beleving van de VVD wordt iedereen vergeten 
behalve de kleine inkomens; dat baart de VVD zorgen. 
Spreekster vervolgt dat het programma veel gewag maakt van innovaties, maar deze zijn 
gedefinieerd en limitatief. Dat verbaast de VVD. Zoals gezegd moet de mix ook uit innovaties kunnen 
bestaan. Dit raadt het Rekenkamerrapport eveneens aan en dat lijkt nu eigenlijk van tafel te worden 
geveegd. 

Gedeputeerde Van Essen memoreert dat het versnellen van de energietransitie een belangrijk 
speerpunt is voor het huidige College is. Als verantwoordelijk gedeputeerde ziet hij het als een 
enorme belangrijke opgave waarvoor hij persoonlijk staat. Met dit plan is invulling en uitwerking 
gegeven aan de ambities in het Coalitieakkoord op dit punt, het commitment dat de provincie heeft 
afgegeven in het kader van de ondersteuning van het Klimaatakkoord en aan wat met de Staten in de 
Programmabegroting overeen is gekomen. Met dit plan pakt de provincie de handschoen echt op en 
wordt gekozen voor ‘doen’. Dat is wel de kern van het voorliggende plan en de inzet van het College 
op het gebied van de Energietransitie. Er moeten meters worden gemaakt. Praten over doelen is 
belangrijke maar spreker pleit ervoor het oppakken van de handschoen niet daardoor te laten 
frustreren. De provincie moet aan de slag gaan. 
In dit plan wordt gekozen voor een breed en evenwichtig programma dat focust op aan de ene kant 
het besparen van energie door inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en anderzijds het 
opwekken van hernieuwbare energie door zon op dak, grootschalige opwek op land zoals van de 
provincie wordt verwacht in het Klimaatakkoord als deelnemer aan de RES-sen maar bv ook 
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aardwarmte. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan het ondersteunen van lokale 
energiecoöperaties en initiatieven van inwoners omdat de provincie van belang vindt de energie van 
onderop te benutten en te ondersteunen. 
Mobiliteit is in de provincie Utrecht een belangrijke energiegebruiker met een grote bijdrage aan de 
CO2 uitstoot. Dat is een van de redenen dat daaraan in het Energieplan speciaal aandacht wordt 
besteed m.n. op het gebied van laadinfrastructuur ook in de wetenschap dat veel andere bijdragen 
van de provincie op het gebied van Energietransitie binnen mobiliteit (verschuiving naar fiets, 
stimuleren van OV en elektrificering van OV) al worden opgepakt en ingevuld. De Staten hebben 
daarvoor de kaders al gesteld binnen het Mobiliteitsprogramma.
Een aantal fracties stelt de vraag of met dit plan nu de juiste dingen worden gedaan en niet zaken  
die bv. gemeenten al doen. Het College is ervan overtuigd dat het voorliggende plan een zeer 
uitgebalanceerd pakket bevat en dat dit op dit moment de meest effectieve bijdrage is die de 
provincie kan leveren aan het versnellen van de Energietransitie.
Bij het uitwerken van dit pakket is niet bepaald over een nacht ijs gegaan. Het is het resultaat van 
een heel grondig proces. Naar aanleiding van de door de Staten in november 2019 aangenomen 
motie 119a heeft zowel in- als extern een brede consultatie plaatsgevonden naar rollen en acties die 
de provincie kan oppakken in de Energietransitie. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar wat de 
provincie kan leren van andere provincies die hierin al verder zijn. Het resultaat daarvan is een 
belangrijke input geweest voor het Coalitieakkoord. Dat is daarna verder uitgewerkt waarbij is 
gekeken naar de vraag of de juiste activiteiten en rollen zijn benoemd. Daarbij zijn veel externen 
geconsulteerd zoals gemeenten, energiecoöperaties, Stedin als Netbeheerder, OGEN voor de link 
met de agrarische sector in het buitengebied, VNO-NCW, MKB, UvU, woningcorporaties, TNO, 
Science Parc, EBU. Het conceptprogramma is met een groot aantal van deze partijen vooraf gedeeld 
en besproken. Voorts zijn de moties van de Staten meegenomen bij de uitwerking w.o. motie 62 over 
warm(t)e ondersteuning waarin het College werd verzocht om gemeenten te ondersteunen bij 
warmtetransitie, het in beeld brengen van de warmtevraag en het opstellen daarvan; de motie 
verzilver uw dak over zon op dak. Het staat er niet voor niks als aparte programmalijn in maar juist 
om daaraan invulling te geven; duidelijkheid over duurzaamheid; een voorstel met betrekking tot 
onderzoek naar biomassa. Ook dat is iets dat mede naar aanleiding van de motie voortvarend is 
opgepakt. De gesprekken met externen hebben hier en daar nog geleid tot wat verschuivingen. Een 
daarvan is meer aandacht voor zon op dak maar bv. ook het meer ondersteunen van collectieven en 
aandacht voor participatie is wat zwaarder aangezet. 
De oproep om naast het versnellen van bewezen technologieën eveneens aandacht te hebben voor 
innovatie heeft zijn plek gevonden in dit programma. 
Tot slot geeft het Klimaatakkoord de provincie een opdracht; wat daarin van de provincie wordt 
gevraagd is nogmaals gelegd naast hetgeen dat al werd uitgewerkt. 
Het verheugt spreker dat de NMU, met veel expertise op dit gebied, erkent dat wat nu voorligt een 
adequaat en effectief pakket is om mee aan de slag te gaan. 
Het is een adaptief programma. Dat heeft te maken met de aard van de opgaven waarvoor de 
provincie staat en de innovaties die gaande zijn. Het is belangrijk daarop te kunnen inspelen. Het is 
programmatisch ingericht waarmee het de provincie de ruimte biedt om de komende jaren mee te 
bewegen met ontwikkelingen op de markt. Het College is ervan overtuigd dat voor nu aan de juiste 
zaken aandacht wordt gegeven, maar voorgestaan wordt dat de rollenactiviteiten van de provincie 
kunnen meebewegen. Het programmaplan biedt daarvoor de ruimte.
De heer De Droog informeert of op basis van hetgeen de gedeputeerde zojuist heeft geschetst een 
verband kan worden gelegd tussen de opgave en wat er cijfermatig en aan kansrijkheid van ideeën in 
het plan is geland. 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat deze vraag relateert aan de doelen, waarover door veel 
fracties vragen zijn gesteld. 
Voor de Energietransitie is een systeemverandering nodig. Feitelijk kan geen enkele partij, dus ook de 
provincie niet, de volledige regie voeren over die transitie. Dit programma is dan ook opgesteld 
vanuit het besef dat de provincie het niet alleen kan en dat voor een midden-bestuur zoals de 
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provincie de meerwaarde bij uitstek zit in die samenwerking met andere partijen (gemeenten, 
marktpartijen, inwoners, het Rijk). Dat maakt ook dat de provincie voor het bereiken van haar 
ambities op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare opwek sterk afhankelijk is van de 
bijdragen en inzet van die andere partijen en vice versa. 
In het Coalitieakkoord is het doel gesteld in 2023 16% hernieuwbare energie en 9% energiebesparing 
ten opzichte van nu te realiseren. De provincie heeft zich, evenals het Rijk en gemeenten, 
gecommitteerd aan de doelen vanuit het Klimaatakkoord w.o. 49% CO2-uitstoot reductie in 2030 en 
een grootschalige (35 terawatt/u) elektriciteit opwek op land. Met veel fracties vraagt ook het 
College zich af hoe zich dat tot elkaar verhoudt en of als het ene doel wordt gehaald dit in lijn is met 
het andere doel of dat  daar een mismatch tussen zit. De vraag hoe de verschillende doelen en 
ambities zich tot elkaar verhouden is niet eenvoudig te beantwoorden. Het vraagt een diepgaande 
analyse waarbij rekening moet worden gehouden met hoe de maatregelen van het Kabinet vanuit 
het Klimaatakkoord en ook van andere partijen uitwerken op de provincie Utrecht. Het PBL heeft 
landelijk een doorrekening gemaakt voor het Klimaatakkoord, maar die is nog niet vertaald naar een 
doorrekening per provincie. Het energiegebruik in de provincie Utrecht wijkt af van andere 
provincies; Utrecht is een relatief kleine, dichtbevolkte provincie met veel mobiliteit en relatief 
weinig industrie. Bij zo’n doorrekening is bv. de vraag hoe wordt omgegaan met emissies van 
doorgaand verkeer waarop de provincie weinig invloed heeft of hoe hernieuwbare opwek met wind 
op zee wordt toegerekend. Het is goed te weten dat op dit moment per RES Regio doorrekeningen 
worden gemaakt waarbij de provincie wil aansluiten. Die nadere analyse, routekaart in de vorm van 
een ritssluiting, uitwerking voor de provincie als geheel had het College ook graag al gezien als 
onderdeel van dit plan maar dat bleek niet haalbaar. De uitwerking van die routekaard, nadere 
analyse van hoe de doelen zich tot elkaar verhouden is daarom als onderdeel opgenomen in het 
kader van de monitoring. 
Desgevraagd door mevrouw Van Ulzen zegt spreker toe na te zullen gaan wat een reële planning is 
ten aanzien van de routekaart en de Staten hierover te informeren voor de PS-vergadering.  
De heer Strandstra informeert waar de route naartoe leidt; 95% reductie in 2050 of naar 
klimaatneutraal in 2040. 
Gedeputeerde Van Essen kan zich voorstellen dat het af en toe complex is. Het gaat aan de ene kant 
om klimaatneutraal, aan de andere kant om energieneutraal; het gaat om 2050, 2040, 2030, 2023; 
Het gaat soms alleen om elektriciteit, soms om alle energiegebruik. Hij begrijpt dat de behoefte leeft 
om dat meer in verband met elkaar te kunnen zien, helder te hebben welk deel van deze opgave 
landelijk ingevuld gaat worden en hoe de doorvertaling naar de provincie Utrecht eruitziet qua zon, 
wind, warmte, mobiliteit en wat de rol van de provincie daarin is. Spreker zal hierop nader 
terugkomen in zijn beantwoording. 
De heer De Droog had, gezien het feit dat dit College al in juni 2019 is gestart, verwacht nu een 
antwoord op die vragen te krijgen. Geïnformeerd wordt waarom dat niet het geval is. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat vanaf het begin in deze sprake is van een opbouwfase, 
hetgeen ook in het voorliggende plan worden geschetst. Dat heeft te maken met de beperkte 
omvang en de beschikbare expertise van het team. Er werd direct veel gevraagd van het team naast 
andere lopende activiteiten zoals bv. rond het Klimaatakkoord en de RES-sen. Dat heeft tot gevolg 
dat aan de nadere uitwerking van het onderwerp waar het nus om gaat nog stevig moet worden 
gewerkt. 
Spreker vervolgt dat een onderdeel van de monitoring wat hem betreft eveneens is dat een beter 
inzicht wordt gegeven in hoe de voortgang is in de verschillende gemeenten bv. als het gaat om zon 
op dak. 
Dit gaat over de overall doelen maar er is ook meer specifiek gevraagd om afrekenbare doelen voor 
de verschillende programmalijnen. Daarbij is het goed om te memoreren dat in de 
Programmabegroting wel dat soort specifieke doelen zijn opgenomen voor 2020. Het 
programmaplan gaat echter over vijf jaar en is adaptief van karakter. Dat is de reden waarom ervoor 
is gekozen ook dat onderdeel nader uit te werken in de monitoring en daar naar de specifiekere 
doelen i.c. kpi’s te kijken. Het vaststellen van die kpi’s mede in relatie tot de budgetten is zo wie zo 
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onderdeel van de reguliere P&C-cyclus. Spreker zegt toe dit jaar met een nadere uitwerking bij de 
Staten terug te komen zowel voor wat betreft de overall doelen alsook de doorvertaling naar de kpi’s 
van de verschillende onderdelen van dit programma voor de komende tijd. Dat sluit overigens goed 
aan bij de Doelenboom waar in het kader van de Kadernota 2020 zo wie zo al mee aan de slag wordt 
gegaan. 
Om de Staten wat meer houvast te bieden zegt spreker voorts toe voor de PS-vergadering een tabel 
te zullen verstrekken met wat voor ieder van de sectoren op hoofdlijnen de strategie is om de 
opgave vanuit het Klimaatakkoord in te vullen, wat daarin conform het Klimaatakkoord de rol van de 
provincie is en hoe zich dat vertaalt in de programmalijnen in het voorliggende plan. Daaraan kunnen 
de specifieke indicatoren die in de Begroting 2020 staan worden toegevoegd.
De heer De Droog geeft aan dat D66 eveneens op zoek is naar de prioriteitstelling met betrekking tot 
de activiteiten die onder die programmalijnen hangen en dat dit de activiteiten zijn die vanuit 
provinciaal perspectief significant bijdragen aan die programmalijnen.
Gedeputeerde Van Essen memoreert aan het begin van zijn betoog uitgebreid te hebben geschetst 
hoe die prioriteitstelling i.c. selectie van maatregelen tot stand is gekomen. Dat proces laat zich in 
zijn visie niet vangen in een tabel. Hij hoopt wel de Staten meer inzicht te geven in de samenhang 
door in een tabel de relatie te leggen tussen die verschillende opgaven in de sectoren, de overall 
aanpak in het Klimaatakkoord, de rollen van de provincie en de provinciale programmalijnen. 
Spreker vervolgt dat de provincie bekend is met het feit dat er in opdracht van de SER een onderzoek 
biomassa loopt. Daarnaar zal zeker worden gekeken. Het is wel goed om te benadrukken dat het 
onderzoek van de provincie m.n. naar de provincie Utrecht kijkt waaraan soms specifieke aspecten 
zitten, ook wat kansen of beperkingen betreft.  
Met betrekking tot de opmerking om niet te bouwen op basis van een papieren werkelijkheid is 
natuurlijk altijd de vraag wat een papieren werkelijkheid is. De gedachte achter biomassa is dat er 
ook CO2 wordt opgeslagen en de cyclus veel korter is dan bij fossiele brandstoffen. De provincie zal 
wat dat betreft ook aansluiten bij wat er in het landelijk onderzoek gebeurt. De provincie moet dat 
wiel niet opnieuw willen uitvinden. 
De heer Strandstra merkt op dat het de PvdD gaat om het feit dat in het onderzoek helder wordt 
aangegeven wanneer nu precies die emissies plaatsvinden en wanneer ze gecompenseerd zijn. Dat is 
een vrij lange cyclus. Voor een biomassacentrale worden nu bomen gekapt, waarvoor bomen 
worden terug geplant die over gemiddeld 100 jaar diezelfde emissies weer opgenomen hebben. De 
vraag, die wat de PvdD betreft in het onderzoek zou moeten worden gesteld, is of de provincie 100 
jaar de tijd heeft.  
Gedeputeerde Van Essen neemt deze suggestie evenals de suggestie om naar de rol van mest te 
kijken mee in de uitvraag. De Staten hebben de concept uitvraag gezien. Het College wil hiermee snel 
aan de slag. Ten aanzien van de kosten voor het onderzoek deden bedragen de ronde van € 2 ton. 
Mede gelet op het onderzoek dat al bij het Rijk loopt, ligt het benodigde budget naar verwachting 
een stuk lager. De provincie hoopt op een concurrerende aanbieding van een partij in deze. 
Met betrekking tot het verzoek geen vergunningen voor biomassacentrales te verstrekken voordat 
het onderzoek is afgerond merkt spreker op dat die discussie eerder is gevoerd. Spreker heeft daarop 
destijds al gereageerd waarnaar hij verwijst; de provincie wijzigt haar lijn daarin niet.
Spreker zegt toe de lijst met Urgenda maatregelen te zullen bekijken en te bezien of deze mogelijk in 
de eigen aanpak kan worden verwerkt. Desgevraagd zegt spreker toe hierop in het tweede/derde 
kwartaal van dit jaar nader terug te zullen komen.
Of de provincie als eis kan stellen dat initiatieven op basis van de wet Bibop zijn getoetst alvorens 
een dergelijk initiatief te ondersteunen moet worden uitgezocht.
De grens wanneer een project grootschalig is, is door het ministerie vastgesteld.  
Bij een aantal zaken wordt gekeken naar de betaalbaarheid. De provincie is van plan een fonds o.i.d. 
op te richten om daarmee de betaalbaarheid van de Energietransitie verder te helpen. Met 
betrekking tot de vraag of inkomensbeleid gevoerd gaat worden via de Energietransitie merkt 
spreker op dat er een brede zorg is dat iedereen hierin mee kan komen. Onderzocht zal worden hoe 
de ondersteuning eruit kan zien. De ambitie is met het fonds de Energietransitie te versnellen; dat 
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moet effectief zijn; tegelijkertijd is er een brede zorg over betaalbaarheid i.c. dat iedereen mee kan 
komen; ook dat is iets dat de provincie specifiek aandacht wil geven in dat onderzoek. 
Spreker is bereid de suggestie ten aanzien van een eventuele korting mee te nemen in de gespreken 
met de energiecoöperaties.
De heer Bart geeft aan dat GroenLinks blij is met vorenstaande toezegging. De vraag van GroenLinks 
was echter breder nl. om er nogmaals naar te kijken met het oog op het bredere programma. 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat het hem goed lijkt als dit bij de verdere uitwerking van 
onderdelen altijd als aandachtspunt wordt meegenomen. 
Spreker vervolgt dat het VVE-fonds een landelijk fonds betreft; hij gaat er vanuit dat dit niet 
concurrentievervalsend is. Het gaat veelal over het mogelijk kunnen maken van investeringen. Het 
zijn niet altijd subsidies. Het kan soms ook om garantstelling of voorfinanciering gaan. 
Aandacht is gevraagd voor circulair bouwen. Dat betreft ook wel de Omgevingsvisie. Circulaire 
economie valt onder de portefeuille van gedeputeerde Strijk. Er wordt terecht aandacht voor 
gevraagd. Gewezen is op de milieukostenindicator. Spreker kan zich voorstellen dat deze suggestie 
wordt betrokken bij de Omgevingsvisie. Hierbij zij opgemerkt dat ten aanzien van de Omgevingsvisie 
veel input wordt verwacht. Het is niet gezegd dat alle input een plek krijgt omdat suggesties soms 
tegenstrijdig kunnen zijn. 
Als de monitoring aanleiding is om doelen te herijken dan komt het College hierop afzonderlijk bij de 
Staten terug. 
Het antwoord op de vraag of het mogelijk is duurzaamheidseisen te stellen bij het doorverkopen van 
woningen moet spreker schuldig blijven. Hij zegt toe hierop nader te zullen terugkomen. 
De heer De Harder licht toe dat de vraag was of het mogelijk is eisen te stellen aan commerciële 
initiatieven die vervolgens de opgebouwde provinciale kennis en middelen gaan gebruiken om te 
gaan versnellen en voorts de vraag of bv. richting grote woning eigenaren eisen kunnen worden 
opgelegd dat zij geen niet-geïsoleerde panden gaan verkopen om niet te hoeven investeren in 
isolatie. 
Gedeputeerde Van Essen zegt toe op beide vragen nader te zullen terugkomen.  
Spreker vervolgt dat de provincie als goed voorbeeld een onderdeel is dat in het programma wordt 
benoemd. Dit gaat tegelijkertijd over de organisatie als zodanig (de bedrijfsvoering) hetgeen onder 
de portefeuille van gedeputeerde Van Muilekom valt. Het is zeker een onderwerp dat nadere 
uitwerking verdient en waarvoor ambities gelden. 
Gedeputeerde Van Muilekom memoreert dat de PVV hierover vragen heeft gesteld op grond 
waarvan een memo is opgesteld over duurzaam vastgoed. De Staten kunnen dit memo deze week 
tegemoetzien. Daarin wordt geschetst wat allemaal in de organisatie wordt gedaan op het gebied 
van o.a. verduurzaming en energiewinning. Spreker stelt voor het memo af te wachten.
De heer De Harder merkt op dat dit niet geheel een antwoord is op zijn vraag. Het gaat erom welke 
harde ambitie de provincie vaststelt om als goed voorbeeld te gaan dienen. Hij begrijpt dat de 
uitwerking in de bedrijfsvoering zit, maar de provincie als goed voorbeeld is onderdeel van dit plan. 
Als het beoogd resultaat is: ‘als provincie zijn we een goed voorbeeld.’ vindt de ChristenUnie dat wel 
erg vaag en mager. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat hierop een helder antwoord komt in het door 
gedeputeerde Van Muilekom toegezegde memo.
Gedeputeerde Van Muilekom merkt vooruitlopende hierop op dat de provincie voor wat betreft haar 
gebouwen in 2023 moet voldoen aan energielabel C. Daarover is kortgeleden al een notitie 
opgesteld. Daarover heeft de PVV verduidelijkende vragen gesteld. 
Gedeputeerde Van Essen vervolgt dat de stikstofproblematiek in algemene zin in een andere 
commissie thuishoort. Voor nu is relevant wat deze problematiek doet voor energie. Het Rijk is naar 
mogelijkheden aan het zoeken om duurzame energieprojecten, die slechts een tijdelijke 
stikstofuitstoot hebben, te bundelen in een soort programmatische aanpak en daarmee ook 
energieprojecten mogelijk te maken. Dit onderwerp heeft de aandacht.  
De suggesties ten aanzien van een windmolen op het parkeerdek en zonnepanelen op daken van het 
provinciehuis zijn onderdeel van de uitwerking waarover zojuist is gesproken. 
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In het kader van de RES-sen ziet spreker een rol voor de provincie om de RES-sen bij de les te 
houden, ook ten aanzien van de ambitie. Tegelijkertijd is iedere Regio zich ervan bewust dat er een 
andere fase aanbreekt en er een reëel bod wordt gevraagd. Spreker stelt voor verder over de rol van 
de provincie te spreken in de infosessie RES-sen die na afloop van deze vergadering plaatsvindt. 

De heer Boswijk memoreert dat het CDA vragen heeft gesteld over de partijen die betrokken zijn bij 
het programmaplan. Een van de pijlers is innovatie. De UvU wordt genoemd. Het CDA pleit ervoor 
het MBO daarbij eveneens nadrukkelijk te benoemen. 
Voorts wijst spreker erop dat de optelling in de laatste tabel bij de middelen niet geheel klopt. 

De heer Strandstra merkt op dat in de beantwoording terecht de belangrijke rol van verkeer in deze 
provincie is benoemd. Dat is feitelijk een grote energieslurper. De PvdD ziet echter heel weinig 
maatregelen. Zelf heeft spreker een mogelijke verhoging van de MRB genoemd. De vraag is of het 
College de potentiële positieve effecten ziet van een verhoging mede met het oog op de stijgende 
kosten voor een kaartje in het OV. 

De heer Bauduin memoreert zijn opmerking in eerste termijn ten aanzien van het pleidooi van 
Netbeheer Nederland om op termijn initiatiefnemers op het gebied van grootschalige opwek zelf hun 
aansluitkosten te laten betalen. 

De heer Bart begrijpt dat circulariteit aan de orde komt in de commissie Omgevingsvisie. GroenLinks 
is van mening dat dit echter niet alleen de portefeuille van gedeputeerde Strijk betreft. In het 
Coalitieakkoord is eveneens afgesproken dat aan circulariteit een volwaardige plaats zal worden 
gegeven in gebiedsontwikkelingen, hetgeen wel degelijk onder de portefeuille van gedeputeerde Van 
Essen valt. GroenLinks roept op daarnaar toch goed te kijken.

Mevrouw Van Ulzen memoreert de vraag van de VVD hoe adaptief de mix is. Voorts is niet ingegaan 
op de opmerkingen over kernenergie. De VVD mist bv. de mogelijkheden tot inkoop. 

Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat hij aan het begin van zijn beantwoording had moeten 
mededelen dat er een erratum is. In de opmaak is een aantal zaken w.o. een aantal leganda’s en de 
tabel met de Begroting misgegaan, hetgeen spreker betreurt; het erratum bevat de correctie versies. 
Het betrekken van MBO vindt spreker een interessante suggestie. Hij is van mening dat er bij de 
verdere uitwerking voor moet worden gezorgd dat evenwichtige partijen worden betrokken. 
Bekeken zal moeten worden dat daarin een goede balans wordt bewaakt.
Het is spreker vanuit zijn vorige werk bekend dat het effect MRB op auto bezitten er wel is maar vrij 
beperkt. Daarmee kunnen geen enorme klappers worden gemaakt. De afweging verhoging MRB is 
iets dat bij de Kadernota wordt gemaakt ook in relatie tot de andere financiële opgaven waarvoor de 
provincie al dan niet staat tegen die tijd.
Bij grote projecten is het volgens spreker al het geval dat de aansluitkosten door de initiatiefnemer 
zelf betaald moeten worden. 
Circulariteit in gebiedsontwikkelingen is meer Omgevingsvisie. Spreker kan zich voorstellen dat nader 
wordt bekeken hoe deze suggestie in de Omgevingsvisie kan landen.
Met betrekking tot de vraag hoe adaptief de mix is en de aandacht voor kernenergie merkt spreker 
het volgende op. Hij memoreert te hebben aangegeven dat bij de doorrekening zal worden gekeken 
naar de reactie van het PBL. Kernenergie is bij uitstek een landelijke afweging. Spreker kan zich 
voorstellen dat bekeken wordt  wat het PBL daarover zegt en het op die manier mee te nemen. 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie dat het voorliggende 
voorstel naar de PS-vergadering zal worden doorgeleid met de titel normaal debat. 

2.2 Statenvoorstel RES Regio Amersfoort
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Mevrouw Van Ulzen informeert waarom de startnotitie pas nu is geagendeerd terwijl hij, als dit 
klopt, van september 2019 dateert.  
Voorts wordt geïnformeerd hoe GS de maatregelen uit de RES gaan waarborgen en of het klopt dat 
PS door instemming met de startnotitie toestemming geven aan GS om een PIP in het leven te 
roepen als GS vinden dat het beleid dat uit de RES-sen komt anders niet goed is geborgd.
De VVD probeert het verband te leggen met de Omgevingsvisie. De vraag is hoe zichtbaar is wat de 
RES-sen fysiek voor de provincie gaan betekenen. Amersfoort heeft het over 77 windmolens en 690 
ha. De vraag is of dit past i.c. wanneer de Staten de plaatjes daarbij krijgen en wat de precieze rol van 
PS is bij de fysieke locaties van deze voornemens in de zin van wanneer kunnen de Staten nog wat 
vinden van de locaties en wanneer niet meer.
Tot slot wordt geïnformeerd of het klopt dat PS, als met deze startnotitie wordt ingestemd, in een 
later stadium niets meer kunnen vinden van windmolens in natuurgebieden zoals het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug of in UNESCO-gebieden. 

De heer Ubaghs merkt op dat de PVV zich afvraagt waar de 77 windmolens (2030) in de regio 
Amersfoort komen en hoe. Het gaat nog verder want de ambitie is 300 windmolens in 2050. 
Daarvoor geldt dezelfde vraag. 
Vervolgens citeert spreker uit het Statenvoorstel de volgende zin:”De gedeputeerde heeft de wens 
om de Europese doelstelling van 55% reductie te onderzoeken gedeeld in de Stuurgroep RES Regio 
Amersfoort.” De PVV informeert of dit bij een wens blijft of dat het College de RES-sen gaat dwingen 
dat als zodanig op te nemen. 

De heer Donker constateert dat de Regio Amersfoort haar huiswerk heeft gedaan. De SGP sluit zich 
ten aanzien van de agendering aan bij de vraag van de VVD.  
Uit de startnotitie blijkt dat de RES Regio Amersfoort gebonden is aan wind en zon. De SGP pleit er 
ten aanzien van de locaties van zon voor om eerst de bermen van snelwegen en daken te benutten 
alvorens tot zonneweiden over te gaan. 
Tot slot memoreert spreker de eerder in deze vergadering gemaakte opmerking over 
stadsverwarming. De SGP hoopt dat dit een speerpunt wordt van het College. 

De heer Bauduin spreekt zijn waardering uit voor de inzichtelijke startnotitie. Duidelijker dan de twee 
andere RES-sen komt tot uiting waar het om gaat; er wordt 1247 ha zon opwek genoemd; 300 
windmolens, geothermie. FvD informeert of het College deze aantallen realistisch acht. 
De passage over innovatie vooral op het gebied van aquathermie en waterstof verheugt FvD.
Tot slot wordt in het kader van de participatie geïnformeerd hoe wordt besloten welke stakeholders 
daarbij mogen aansluiten. Aangegeven wordt dat op voorhand sprake moet zijn van consensus. De 
vraag is wat de participatie dan nog inhoudt. 

De heer Kamp vestigt de aandacht op het politiek bestuurlijke aspect. D66 meent te lezen dat de 
gemeente Soest niet met de startnotitie heeft ingestemd. Geïnformeerd wordt naar de 
consequenties voor de voortgang van deze RES mede in relatie tot de opmerking van de 
gedeputeerde bij het vorige agendapunt dat de provincie de regierol op zich neemt. 
In het kader van het vorige agendapunt is eveneens door het College aangegeven in te zetten op 55% 
minder CO2 uitstoot. In de startnotitie wordt gesproken over 49%. Verzocht wordt om een nadere 
toelichting.

De heer Strandstra merkt in aanvulling op de opmerking van D66 en PVV op dat FoodValley zelf heeft 
gezegd boven de verplichte 49% tot 55% minder CO2 uitstoot te willen komen. De PvdD heeft het 
College gevraagd ook de andere Regio’s aan te moedigen voor dat percentage te gaan. Geïnformeerd 
wordt hoe daarop is gereageerd en hoe het College de Regio’s daartoe zal blijven aanmoedigen. 
Voorts is de vraag of het is aangemoedigd of is meegedeeld dat die optie bestaat. De vraag is hoe het 
College haar eigen rol ziet om die Regio’s daartoe te verleiden. 
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De heer Boswijk merkt op dat het het CDA verheugt dat de startnotitie er nu ligt. De ambitie is goed. 
Het CDA vindt het goed als er een ambitie van 55% minder CO2 uitstoot wordt gesteld maar het 
moet geen dogma worden. De maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. Als in de loop 
van het proces blijkt dat 55% minder CO2 uitstoot niet haalbaar is dan moet hier wat het CDA betreft 
niet koste wat het kost aan worden vastgehouden. 
Het CDA sluit zich overigens aan bij de opmerking van de SGP over de zonneweiden. In het 
Coalitieakkoord staat ook dat de constructieve zonneladder zal worden gehanteerd. Het CDA gaat 
ervan uit dat het College dit ook benadrukt richting de Regio Amersfoort. 
Spreker memoreert voorts de eerder gemaakte opmerkingen over de verschillende manieren van 
participatie tussen alle RES-sen maar ook binnen de RES-sen in de zin van hoe alle gemeenten 
verschillende vormen van participatie hanteren. Het CDA begrijpt dat de provincie niet alles uniform 
kan krijgen, maar er wordt voor gepleit dat de participatie tot enigszins op dezelfde manier gaat 
plaatsvinden.

Gedeputeerde Van Essen onderschrijft het feit dat de startnotitie laat in deze commissie wordt 
besproken. Het heeft lang geduurd doordat de notitie vanuit de RES ambtelijk bij spreker op zijn 
bureau lag. Hij heeft daar onvoldoende achteraan gezeten. Daarbij kwam een onhandigheid qua 
planning met PS, waardoor het niet is gelukt de startnotitie in december te bespreken. Spreker biedt 
zijn verontschuldigingen aan voor de gang van zaken die hij zeer betreurt. 
PS stellen de kaders via de provinciale Omgevingsverordening. Daarin staan al veel randvoorwaarden 
op allerlei terreinen, ook op het gebied van zon en wind. Dat is dus een belangrijk instrument 
daarvoor. 
Verder is het zo dat er per Regio een RES concept bod en een RES 1.0 in de vorm van een 
Statenvoorstel komt. Op dat moment kunnen de Staten daar nog van alles van vinden. Ten aanzien 
van het RES concept bod zal de vraag aan de Staten en raden luiden of ermee wordt ingestemd dat 
dit als zodanig naar het Rijk wordt gestuurd. Dat komt in een gezamenlijk proces tot stand. 
In de startnotitie staat feitelijk al een stukje analyse waarover in het vorige agendapunt uitgebreid is 
gesproken. Het is niet zo dat er binnen deze RES al een besluit is genomen over hoeveel windmolens 
of zonneweiden er wanneer moeten komen. Die afwegingen moeten nog worden gemaakt. Daar 
gaan de gesprekken in de Regio over. 
Hetzelfde geldt voor de 55% reductie CO2 uitstoot. Spreker heeft dit percentage persoonlijk in de 
gesprekken met de andere bestuurders op tafel gelegd en daarmee de wens van de Staten daarover 
gedeeld. Daarvan is kennisgenomen. Het is enigszins analoog aan het vorige agendapunt. Een 
doelstelling noemen is een duidelijk signaal. Tegelijkertijd moet wel duidelijk zijn wat het betekent en 
hoe dat is in te vullen. Dat is precies de exercitie waarmee de provincie maar ook iedere RES Regio 
bezig is. Bij het concept bod gaat het m.n. om de bijdrage aan de opgave 35 terawatt/u. De opgave is 
echter breder en groter en gaat op termijn ook over die andere sectoren. Dit zal ook nader worden 
besproken in de infosessie RES-sen na afloop van deze vergadering. 
Stadsverwarming is onderdeel van de warmtetransitie. Uit het Energieplan blijkt dat als het om 
warmte gaat aardwarmte en warmtenetten een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn. Een van 
de redenen dat het ook in de RES-sen aan de orde gaat komen is dat het soms gemeente 
overstijgend kan zijn. 
In een gezamenlijk proces met gemeenten wordt besloten welke stakeholders op welk moment 
aanhaken. Wellicht dat daarover nog nader van gedachten kan worden gewisseld in de infosessie 
RES-sen na afloop van deze vergadering. 
Op dit moment heeft het feit dat Soest niet heeft ingestemd met de startnotitie geen consequenties. 
De heer Kamp informeert welk rol het College in deze voor zichzelf weggelegd ziet.
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat alle gemeenten zijn aangehaakt in een van de drie RES 
Regio’s. Het is evident dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten zowel qua opgave als 
mogelijke bijdrage aan de oplossingen. De gemeente Oudewater heeft bv. een relatief laag 
energiegebruik en een enorm gebied; de gemeente Veenendaal bestaat nagenoeg alleen maar uit 
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bebouwde kom. Begrip hebben voor elkaars situatie in de zin dat onderlinge solidariteit tussen 
gemeenten wordt gevraagd is wat vanuit de provincie steeds wordt benadrukt en wat hij persoonlijk 
ziet al een van de belangrijke rollen van de provincie; die rol vervult de provincie ook als zodanig.
De zonneladder gaat in feite over de Omgevingsverordening. Daar komt dat ook in terug. Er kan 
echter met zon op land niet worden gewacht tot zon op dak omdat duidelijk is dat allebei nodig is. 
Dat de provincie zon op dak wil stimuleren en daarop stevig inzet heeft eenieder kunnen teruglezen 
in het Energieplan. 
Binnen een RES Regio zal de participatie goed op elkaar afgestemd zijn. Tussen RES Regio’s kan het 
verschillen omdat iedere Regio soms een iets andere aanpak heeft, er ander partijen bij ingehuurd 
heeft. Dat is niet geheel te voorkomen. 

Mevrouw Van Ulzen memoreert haar vraag wanneer de laatste mogelijkheid is voor de Staten om 
iets te vinden van bv. een windmolenlocatie in een natuurgebied.   

Mevrouw Demir begrijpt dat thans moet worden ingestemd met de startnotitie voor een RES waarin 
doelstellingen zijn vastgelegd. Anderzijds begrijpt zij uit de beantwoording dat de doelstellingen nog 
niet zijn doorberekend op haalbaarheid. Vervolgens is aangegeven dat de Staten met de 
Omgevingsvisie de kaders meegeeft voor de RES. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
De voorzitter wijst erop dat aan de Staten eerder een notitie is verstrekt waarin de parallelle 
processen zijn benoemd. 

Gedeputeerde Van Essen wijst erop dat de doelen al vanuit het Klimaatakkoord zijn bepaald. Het is 
niet zo dat de Staten met deze startnotitie specifieke doelen vastlegt. Vanuit het Klimaatakkoord 
krijgen alle Regio’s de opgave mee om een bijdrage te leveren aan de 35 therawatt/u. De Staten 
hebben de vrijheid om in het kader van de provinciale Omgevingsverordening vast te leggen dat voor 
iedere windmolen een afzonderlijk besluit moet worden genomen. Het College zal dit de Staten niet 
adviseren en het is ook niet conform de concept Ontwerpverordening, waarin het op een andere 
manier is voorgesteld. 
De zoeklocaties zullen worden benoemd in het concept RES bod en in de RES 1.0. Als de Staten een 
bepaalde locatie onacceptabel vinden, dan is dat een van de momenten dat dit kan worden 
aangegeven. Wel zij opgemerkt dat de zoeklocaties worden bepaald in een regionaal proces. Als de 
gemeenten samen tot de conclusie komen dat dit de manier is waarop zij in regionaal verband de 
opgave willen aanvliegen moet de provincie wel een sterk provinciaal belang hebben dat daarmee 
wordt doorkruist wil de provincie daar tegenin gaan. Enige terughoudendheid vanuit de provinciale 
verantwoordelijkheid lijkt hem daarbij passend. Hiermee loopt hij echter vooruit op een discussie die 
later nog zal plaatsvinden. 

Mevrouw Van Ulzen merkt op dat de VVD niet zegt dat de provincie overal iets van moet vinden 
maar de zoektocht is wel hoe het systeem straks gaat werken met deze nieuwe soort toelating 
ruimtelijke ordeningen. Dat is het punt dat de VVD wil maken. 

De heer Bauduin memoreert nog geen antwoord te hebben gekregen op de vraag of de genoemde 
aantallen realistisch zijn. 

Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat wat het bod betekent en hoever daarmee zal worden 
gekomen precies de doorrekening, de analyse en het gesprek zijn dat binnen de RES plaatsvindt. Het 
is niet zo dat de Staten door instemming met de startnotitie besluiten dat er 300 windmolens in de 
Regio Amersfoort moeten komen. Wat het bod wordt is de uitkomst van het proces waar deze 
startnotitie over gaat. Het gaat nu niet over het bod maar enkel over het proces. 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie dat de commissie ermee in 
stemt het voorliggende voorstel door te geleiden naar de PS-vergadering met de titel klein debat. 
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2.1 Statenvoorstel Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
De heer Ubaghs memoreert dat de PVV jarenlang met de VVD heeft gehamerd op een fusie tussen de 
RUD en de ODRU. In het laatste stuk wordt alleen over samenwerking gesproken. Geïnformeerd 
wordt of dit betekent dat de door de Minister in 2014 gegeven opdracht om te komen tot een fusie 
van de baan is. Voorts is de vraag hoe het huidige College in deze discussie staat in de zin van of er 
nog wordt gestreefd naar fusie of dat het stopt bij samenwerking.

Mevrouw Poppe deelt mede dat de SP zich aansluit bij de vraag van de PVV.  

Mevrouw Van Ulzen merkt op dat de Rijksbijdrage omlaaggaat en de aanname is dat de 
gemeentefondsen die bijdrage gaan overnemen. Geïnformeerd wordt hoe zeker dat is en wat de 
provincie doet als dit niet gebeurt. 
Voorts is de vraag of nagedacht is over de zeer zorgwekkende stoffen en de gevolgen hiervan voor de 
Energietransitie. 

De heer Kamp merkt in aanvulling op de vragen van de VVD op dat er nog wat slagen om de arm 
worden gehouden. D66 is benieuwd wat er bv. gebeurt met de kosten voor de persoonlijke 
ondersteuning m.n. de salarissen als het overgaat naar de Uitvoeringsdiensten. Er zit nu veel 
ambtelijke capaciteit op. Het gaat via de gemeenten. Geïnformeerd wordt wat dat betekent in 
personeel-technische zin.   

Mevrouw Bikker deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vraag van de VVD ten aanzien van de 
relatie met de Energietransitie. Geïnformeerd wordt naar de gevolgen voor de coördinatierol van de 
provincie en of het verstandig is dat die gaat verminderen zoals in de notitie staat.

Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat het voorliggende stuk feitelijk slechts om een technisch 
voorstel gaat om het huidige plan met een jaar te verlengen. De vragen spitsen zich met name toe op 
hoe de toekomst eruit zal zien. Hij moet het antwoord daarop schuldig blijven en zegt toe hierop 
nader te zullen terugkomen in dit verslag.  
Nagekomen antwoord:
Doorkijk provinciale inzet op het gebied van lokale externe veiligheid na 2020
De coördinerende en programmerende functie die de provincie vervult ten aanzien van de lokale 
externe veiligheid zal na afronding van het PUEV waarschijnlijk verminderen als de middelen niet via 
de provincie maar rechtstreeks via het Gemeentefonds naar de gemeenten gaan. In het najaar van 
2020 zal op basis van overleg tussen Rijk, provincies en gemeenten naar verwachting duidelijk zijn 
welke activiteiten de provincies zullen uitvoeren op het gebied van lokale externe veiligheid en wat 
dit betekent voor onze coördinerende rol. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, zal de 
commissie daarover nader worden geïnformeerd. Op dit moment kan al wel worden aangegeven dat 
ook na 2020 de provincie in het kader van de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen de gemeentelijke 
routering zal blijven coördineren, periodiek tellingen zal uitvoeren en de bebording langs provinciale 
wegen actueel houden. Dat is mogelijk ook relevant in het kader van de Energietransitie als het gaat 
om (nieuwe) gevaarlijke stoffen. De energietransitie kan gevolgen hebben voor externe veiligheid. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om de inzet van LNG als brandstof voor vrachtwagens, waterstof en het 
gebruik van een buurtbatterij. De provincie volgt landelijke ontwikkelingen en is hierover in overleg 
met Veiligheidsregio en omgevingsdiensten. Het is belangrijk dat provincie en gemeenten als 
bevoegd gezag de Veiligheidsregio vroegtijdig om advies vragen als dergelijke 
ontwikkelingen zich voordoen. Als daar aanleiding voor is zal de provincie locatiebeleid 
ontwikkelen voor nieuwe risicobronnen en regels vaststellen, waarbij aangegeven wordt 
waar ontwikkelingen mogelijk zijn. In veel gevallen kunnen met maatregelen de risico’s 
beperkt worden.
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De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie dat het voorliggende 
voorstel als sterstuk wordt doorgeleid naar de PS-vergadering. 

3. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.                                                                   
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