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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college van GS, gesteld door dhr.
D. van Ulzen van de VVD fractie
betreffende meer opwek met wind in de
provincie.

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Graag stel ik volgende vragen (art 47) over het persbericht en de in de pers verschenen berichten aangaande
meer opwek met wind in de provincie.
Er lijkt een nieuwe eis te zijn ontstaan, namelijk dat het RES-bod uit 50 % windenergie moet bestaan. Dit is tot
nu in geen enkele RES opgenomen. Waar komt deze nieuwe eis vandaan? En als dat niet uit de RESregio’s
zelf is, hoe kan zo’n eis dan worden gesteld en door wie?
Hebben de verschillende RES regio’s, bestuurlijk dan wel op andere wijze, de mogelijkheid gekregen om over
deze nieuwe eis een mening te vormen. Zo nee, hoezo niet, en zo ja, wat is die mening en waar is die te
vinden?
De VVD begrijpt de wens om een betere balans voor wind- en zonne energie als het gaat om de ondergrondse
infrastructuur die nodig is in Utrecht. Is dit de enige reden waarom GS nu zo’n statement maakt? Of zijn er
andere argumenten waarom deze nieuwe invulling van de boden?
Daarnaast vragen we ons af of 50 % windenergie uberhaupt op (korte) termijn aan te sluiten is op het netwerk,
zowel van Stedin als van Tennet en wat verder nodig is. Wanneer dat niet zeker is, is het immers niet logisch
om wel al te eisen dat er meer wind moet komen, zonder dat de aansluiting gegerandeerd kan worden.
Dan heeft de VVD enkele vragen bij het kaartje dat gedeeld is, met de zoeklocatie voor grootschalige opwek op
land.
• Wat zijn de criteria op basis waarvan deze locaties zijn aangewezen;
• Zijn deze locaties door de betreffende gemeenten/RES regio’s geaccordeerd;
• Is er enige vorm van participatie geweest, of is er bekend op hoeveel draagvlak deze locaties kunnen
rekenen bij de inwoners/gemeenten?
• Zo niet hoe gaat die participatie er dan uit zien?
• Is rekening gehouden met de op korte termijn vast te stellen afstandsnormering voor windenergie?
• Als de inwoners van / rondom een locatie zich uitspreken tegen plaatsing van een windmolen, hoe
gaat GS daar dan mee om in het geval van een inpassingsbesluit? Hoe gaat GS om met
gehinderden van windenergie?

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

Tot slot hebben we de indruk vanuit het NP-RES dat de 35 TWh goed gehaald gaat worden. We liggen landelijk
op koers blijkt uit de rapportages. Het zou dus kunnen zijn dat landelijk de opgave gehaald wordt, is dat een
reden voor GS om af te zien van inpassingsplannen? Wat is de legitimatie als dat niet zo is?

Namens de VVD fractie Provincie Utrecht en hoogachtend,
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