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Geachte leden van Provinciale Staten,
Op woensdag 7 september 2022 vergadert uw Statencommissie Milieu en Mobiliteit.
Eén van de agendapunten tijdens deze commissievergadering is de “Tussenbalans Regionale Energie
Strategieën”.
Graag maken wij, in het bijzonder namens de Utrechtse regiogemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal, gebruik van de mogelijkheid een reactie te geven.
Verrast
Op 7 juli jl. verraste het College van Gedeputeerde Staten ons (en de Utrechtse regiogemeenten in het
bijzonder) met de “Tussenbalans Regionale Energie Strategieën”.
De belangrijkste boodschap van Gedeputeerde Staten was dat de Regionale Energie Strategieën in de
provincie Utrecht meer werk moeten maken van windplannen om de klimaatdoelen te behalen.
Wij waren om twee redenen verrast:
1. Over de inhoud
De Regionale Energie Strategie Foodvalley (hierna: RES Foodvalley) heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de klimaatdoelen te halen.
Op dit moment hebben wij meer dan de helft van onze gezamenlijke ambitie behaald of in beeld.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij de klimaatdoelen – zoals afgesproken – gaan halen.
De samenwerking in de RES Foodvalley biedt gemeenten de gelegenheid om met elkaar afspraken te
maken. Immers: niet iedere gemeente is op dezelfde manier in staat de klimaatdoelen te behalen – denk
bijvoorbeeld aan de nu door de provincie Utrecht ingebrachte verhouding tussen zon en wind (want dat
toetscriterium was er eerder niet).
Samen met tientallen partners (waaronder de provincie Utrecht) maken wij afspraken om als RES Foodvalley die doelen wél te halen. Die samenwerking is belangrijk, want waar de ene gemeente meer kan
doen op het gebied van zon, kan de andere gemeente juist meer bijdragen op het gebied van wind.
De boodschap van het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht, gericht aan onze drie Utrechtse
gemeenten in de RES Foodvalley, wekt de indruk dat déze regiogemeenten meer moeten doen, terwijl
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ook hier geldt: het geheel (van de regio) is meer dan de som der delen (van de afzonderlijke gemeenten).
2. Over het proces
In de RES Foodvalley werken we, als deelnemende partners, op basis van gelijkwaardigheid. Wij zetten
ons met elkaar in de klimaatdoelen te behalen. Pas als het écht niet mogelijk blijkt die doelen te behalen,
kunnen we ons voorstellen dat de provincie Utrecht – in laatste instantie – haar positie aanwendt om in
te grijpen. Wij begrijpen dat de provincie Utrecht zo’n boodschap richt aan een Regionale Energie Strategie waar het lastig blijkt om de klimaatdoelen te halen. De provincie Utrecht weet – als één van onze
samenwerkingspartners – welke vorderingen wij met elkaar maken. Wij hadden gehoopt dat het College
van Gedeputeerde Staten meer maatwerk had toegepast bij het opstellen van de brief over de “Tussenbalans Regionale Energie Strategieën”.
Dwang of drang?
In de RES Foodvalley staan we voor een constructieve samenwerking die we iedere dag een beetje
sterker willen maken. Wij hechten daarbij aan de manier waarop wij de afgelopen jaren al hebben gewerkt: als samenwerkende partners. Geen dwang van bovenaf, maar een gezamenlijk gevoelde drang
om de klimaatdoelen te behalen, is wat ons betreft de best passende route onze doelstellingen te halen.
Tegelijkertijd weten wij dat het behalen van die doelen – in het bijzonder als het gaat om windinitiatieven
– niet overal zonder problemen verloopt. We kregen de afgelopen jaren ook in onze regio te maken met
weerstand van omwonenden en besluiten van colleges en gemeenteraden. Het onderstreept meer dan
ooit de noodzaak helder en duidelijk te blijven communiceren met onze inwoners over de doelen die wij
met elkaar moeten behalen en hoe wij dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen doen.
Wij gaan er daarbij vanuit dat de provincie de reeds gevoerde complexe processen rondom zoeklocaties
wind en de daarop gevolgde besluiten van gemeenten zal respecteren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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