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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
SV indienen concept RESsen U16, regio Amersfoort en FoodValley
De voorzitter deelt mede dat de vooraf schriftelijk ingediende vragen schriftelijk zijn beantwoord. De
vragen en beantwoording zijn terug te vinden bij het desbetreffende agendapunt in het
Stateninformatiesysteem. Kortheidshalve zij hiernaar verwezen.
Met betrekking tot de werkwijze stelt zij voor gedeputeerde Van Essen in eerste termijn het woord te
geven waarna de aanwezige woordvoerders in de gelegenheid worden gesteld daarop in te gaan
evenals op al datgene dat al is geschreven.
De heer Hazeleger dient namens de SGP het volgende ordevoorstel in.
De beantwoording op de grote hoeveelheid vragen is pas op dinsdagavond 19 mei jl. ontvangen op
grond waarvan het de SGP niet is gelukt de inhoud voor deze vergadering tot zich te nemen.
Daarbij komt dat gemeenten ervoor kunnen kiezen om de vaststelling van de concept RES uit te
stellen om participatie meer kans te geven, hetgeen spreker verheugt omdat de SGP hiervoor eerder
heeft gepleit. De vraag is waarom de provincie daarop nu vooruitloopt.
Een ander punt is dat dit onderwerp thans digitaal moet worden afgehandeld. De SGP is van mening
dat die werkwijze onvoldoende ruimte biedt om dit op een goede manier te doen.
Meerdere fracties steunen de mening van de SGP dat er onduidelijkheid is over het proces. De vraag
is of nu sprake is van een technische behandeling van het SV of de inhoud van de concept RESsen.
Op grond van het vorenstaande luidt het ordevoorstel van de SGP om de discussie over de RESsen uit
te stellen tot na de zomer in de hoop dat de Staten dan weer fysiek kunnen vergaderen en de
behandeling voor te laten bereiden door een kleine werkgroep vanuit de Staten zodat van tevoren
helderheid bestaat over wat precies wordt besproken.
Desgevraagd door de voorzitter bevestigt spreker dat het ordevoorstel is kortgesloten met andere
fracties.
De voorzitter memoreert dat vorige week is aangekondigd dat de beantwoording op de schriftelijk
ingediende vragen op dinsdag 19 mei jl. tegemoet kon worden gezien. Op dat moment zijn daarover
geen opmerkingen gemaakt. Bij indiending van zoveel vragen is een uitgebreide beantwoording te
verwachten. Dit is in haar visie overigens te waarderen omdat daaruit blijkt dat de vragen uiterst
serieus worden genomen.
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Gezien het tijdstip van ontvangst kan spreekster zich voorstellen dat niet iedereen de beantwoording
volledig tot zich heeft kunnen nemen; dat is echter voor een goed debat in dit stadium wellicht ook
niet nodig.
Om recht te doen aan de tijd die door de ambtelijke organisatie is besteed om de grote hoeveelheid
vragen nog voor deze vergadering te beantwoorden en het feit dat de gedeputeerde zich eveneens
op deze vergadering heeft voorbereid stelt spreekster voor de eerste termijn nu af te ronden en de
tweede termijn op een ander moment, waarbij haar voorstel luidt aan het Presidium voor te leggen
de tweede termijn niet na de zomer maar volgende week te behandelen.
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Van Ulzen geeft zij aan van mening
te zijn dat zij met haar voorstel wel degelijk rekening houdt met het punt dat de SGP, gesteund door
meerdere fracties, maakt.
Op basis van de peiling, waarin iedere fractie de gewenste werkwijze met eigen accenten/voorstellen
motiveert, resumeert de heer Poort dat een ruime meerderheid instemt met het voorstel van de
voorzitter om de eerste termijn nu af te handelen en dat het voorstel van de SGP om de tweede
termijn uit te stellen tot na de zomer wordt gesteund door zeven fracties (= de meerderheid).
Desgevraagd door de heer Bart of het thans om een gewogen- of fractie meerderheid gaat licht
spreker toe dat de commissie formeel nooit besluitvormend is en achterliggende zetelaantallen
derhalve bij een peiling niet worden meegeteld; het betreft one man, one vote.
De voorzitter zegt toe het advies van de commissie aan het Presidium te zullen voorleggen.
Spreekster geeft vervolgens in eerste termijn het woord aan gedeputeerde Van Essen.
Gedeputeerde Van Essen merkt op dat de hoeveelheid vragen de betrokkenheid van de Staten bij dit
onderwerp duidelijk aangeeft, hetgeen hem verheugt.
Spreker hecht eraan te benadrukken dat in de afgelopen week door de betrokken ambtelijke
organisatie onvoorstelbaar hard is gewerkt om de vele vragen goed en volledig te beantwoorden.
Conform de vorige week gemaakte afspraak zijn de antwoorden gisteren met de Staten gedeeld.
Spreker memoreert dat in de verschillende regio’s al een behoorlijk aantal sessies heeft
plaatsgevonden waar hij een aantal Statenleden meermalen is tegengekomen.
In deze vergadering wil spreker m.n. inzoomen op een aantal onderdelen waarover schriftelijk veel
vragen zijn gesteld.
Met betrekking tot het ontstaan van de RESsen licht spreker toe dat een en ander ten grondslag ligt
aan het Klimaatakkoord waarmee de Staten in januari jl. hebben ingestemd; dit betreft de
Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs.
Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat dertig energie regio’s, waarvan er drie in de
provincie Utrecht liggen, zoeken waar in Nederland het best duurzame elektriciteit op land middels
zon dan wel wind kan worden opgewekt en welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en
gebouwen van het aardgas af kunnen. Uitgangspunt is dat het bod van de dertig regio’s gezamenlijk
tenminste 35 terawattuur (TWh) in 2030 moet opleveren.
De precieze mix (zon, wind), locatiekeuzes, e.d. wordt bottom up bepaald in de regio’s. In de RES
beschrijft iedere regio die eigen keuzes. Het vorenstaande vergt overleg met vele partijen (lokaal,
regionaal, provinciaal, participatie) hetgeen een uitdagend en niet altijd gemakkelijk proces betreft.
Door deze aanpak wordt wel aan de voorkant gewerkt aan een breed draagvlak.
Het verheugt spreker te kunnen melden dat alle gemeentelijke colleges in de provincie Utrecht
inmiddels hebben ingestemd met de thans voorliggende concept RESsen. In diverse gemeenten is het
inmiddels ook in de commissie besproken; de gemeenteraad van Houten is de eerste die de concept
RES op 19 mei jl. heeft aangenomen. De komende weken staat bij de meeste overige gemeenten een
raadsvoorstel RES geagendeerd.
Met betrekking tot de status van de RESsen memoreert spreker dat het is begonnen met de
startnotities; die zijn door de Staten vastgesteld. De provincie staat nu voor de eerste verkenning van
de mogelijkheden. Spreker benadrukt dat het om concept RESsen gaat. Deze documenten laten de
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inschatting van de regio’s zien ten aanzien van de opwek mogelijkheden voor de grootschalige
elektriciteit. Gezamenlijk is de indruk dat tot een ambitieus maar realistische bod is gekomen; een
bod dat past bij de ambities van gemeenten, provincie en het Klimaatakkoord; inpasbaar is in het net
en voldoende overprogrammering bevat om mogelijke planuitval te kunnen opvangen.
Met het voorliggende SV wordt feitelijk ingestemd met het inzenden van de concept RESsen naar het
Nationaal Programma (NP) RES; voorts wordt ingestemd met de hoogte van het concept bod van de
verschillende regio’s. Iedere regio heeft een eigen concept bod geformuleerd exclusief mogelijke
locaties; die moeten nog verder worden uitgewerkt en tegen elkaar worden afgewogen hetgeen zal
plaatsvinden in de fase naar RES 1.0.
GS schatten in dat de hoogte van het concept bod van de verschillende regio’s past binnen de kaders
van het provinciaal beleid, de ontwerp Omgevingsvisie en Verordening en voldoende ruimte biedt
om daarin nog locaties tegen elkaar af te wegen; dat hangt samen met de overprogrammering.
Met betrekking tot het moment van besluitvorming merkt spreker op dat het aan de Staten is om te
bepalen wanneer zij dit onderwerp in PS willen behandelen. Persoonlijk is spreker van mening dat
een goed proces in deze gebaat is bij een vlotte besluitvorming. De voorliggende concept RESsen
waren al voor de Corona crisis klaar en opgeleverd.
De deadline voor de indiening van de concept RESsen is door het NP RES uitgesteld tot 1 oktober
2020. Die extra tijd biedt de provincie ruimte om in dat proces aandacht te besteden aan afstemming
met partners en participatie door inwoners. GS onderstrepen het belang van participatie aan het
proces (meedenken, meedoen in besluitvorming) alsook participatie aan deelname (meedoen met
energie-initiatieven).
De voorliggende concept RESsen zijn al breed afgestemd met maatschappelijke organisaties. Iedere
regio heeft dat op zijn eigen manier gedaan.
Met het benoemen en uitwerken van de zoeklocaties in de RES 1.0 worden de plannen concreter en
komen deze dichter bij de burger te staan. Dat vraagt in die fase om een goed participatietraject per
regio waaraan op dit moment hard wordt gewerkt door de regio ‘s.
Spreker hecht eraan in deze te benadrukken dat gemeenten in eerste instantie aan zet zijn ter zake
van de participatie van inwoners; zij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en initiatiefnemers.
Hij is van mening dat gemeenten dit ook oppakken veelal in relatie tot hun eigen ontwikkelde/nog te
ontwikkelen kaders waar participatieprocessen onderdeel van zijn.
De provincie heeft in deze m.n. een ondersteunde rol. Die rol bestaat o.m. uit het meedenken over
en ondersteunen van de opzet van de regionale trajecten mede in relatie tot meer regionale
stakeholders. De provincie ondersteunt gemeenten eveneens een op een; dat kan zowel bij de
kaders zijn alsook bij individuele projecten. Daarnaast brengt de provincie samen met het Rijk in
kaart wat de mogelijkheden zijn voor inwoners om qua lokaal eigenaarschap, de andere kant van
participatie, te investeren in i.c. mee te doen aan de projecten.
GS zullen de Staten in het vervolgtraject uiteraard informeren over wat de provincie daarin doet.
Gezien de veelheid aan vragen die zijn gesteld over de participatie zegt spreker de Staten een memo
toe waarin op een rijtje zal worden gezet welke inspanningen de provincie op dit moment op dit vlak
doet zodat de Staten daarvan een completer overzicht heeft. Desgewenst kan hierover ook een
informatiesessie worden georganiseerd.
Met betrekking tot de vraag, of het ambitieniveau van de concept RESsen aansluit bij de ambities van
de provincie en of het bod hoog genoeg of wellicht te hoog is, licht spreker toe dat er in de visie van
GS per regio een serieus bod ligt dat goed is afgewogen en een stevige bijdrage levert aan de opgave.
Hoe het bod van de verschillende regio’s zich verhoudt tot de provinciale ambities 2023 en 2040
vergt uitzoekwerk. De RESsen richten zich nu vooral op elektriciteit. Dat is maar een deel van de
energiebehoefte.
Bij het Programmaplan Energietransitie hebben PS en GS afgesproken dat een onderzoek zal worden
gedaan naar hoe de doelen, de ambities van de provincie en vanuit het Klimaatakkoord, de opgave
van 35 TWh elektriciteit en andere sectoren zich tot elkaar verhouden. De tussenstand van dat
onderzoek zou vorige week in een informatiesessie met de Staten worden gedeeld. Op verzoek van
de griffie is de infosessie verplaatst naar volgende week. In die informatiesessie zal m.n. worden
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ingezoomd op het onderwerp elektriciteit omdat dit vooral nu in het kader van de concept RESsen
aandacht behoeft en daaraan raakt.
Met betrekking tot de kosten van de RESsen memoreert spreker zijn toezegging om de Staten
hierover voor de Statenvergadering een memo te zullen doen toekomen. Dat zal een indicatie zijn op
basis van de beschikbare informatie. Vooruitlopende daarop kan spreker melden dat de kosten voor
de provincie, los van de proceskosten en het opzetten van de RESsen, relatief beperkt zijn. Het Rijk
financiert de onrendabele top met de SDE en netbeheerders investeren uit reguliere middelen in het
netwerk. Verreweg het grootste deel van de benodigde investeringen wordt door de private partijen
opgebracht (ontwikkelaars, initiatiefnemers, beleggers, energiecorporaties).
Tot slot licht spreker toe dat in deze RESsen conform het Klimaatakkoord wordt gewerkt met
beschikbare technieken. Om de doelstelling te halen moeten de locaties in 2025 zijn gegund.
In het licht van de doelen voor 2030 zullen in de komende jaren met elkaar grote stappen moeten
worden gezet. Dat betreft echter slechts de helft van de doelstelling op weg naar 2050. Rond 2030
wordt naar verwachting voor elektriciteit opwekking uitgekomen op ca 70% hernieuwbaar. Voor
sectoren als warmte, industrie en mobiliteit is de restopgave na 2030 nog een stuk groter. Voor die
sectoren is het zeker goed naar innovaties te kijken. De provincie volgt de innovaties op de voet.
Voor de verschillende onderdelen voor de lange termijn worden geen technieken uitgesloten.
De voorzitter stelt de woordvoerders in de gelegenheid verduidelijkende vragen te stellen.
Mevrouw Van Ulzen geeft aan dat de VVD pleit voor een spoedige toezending van de memo met het
overzicht van de kosten omdat dit een randvoorwaarde is om in te schatten of er qua betaalbaarheid
sprake is van draagvlak om met de voorliggende concept RESsen door te gaan.
Een van de zaken waarmee de VVD worstelt is dat de NP RES aangeeft ook het maatschappelijke
draagvlak te willen toetsen. In de beantwoording wordt aangegeven dat dit niet zo is. Geïnformeerd
wordt of het maatschappelijk draagvlak nu de helft plus een is. De VVD veronderstelt dat de NP RES
dat niet zo bedoelt. Dat is het politieke draagvlak. Als in de provincie en in den lande de helft plus
een wordt gehanteerd dan vreest de VVD dat het proces verderop misgaat omdat het in dat geval
een van bovenaf opgedrongen proces wordt. Als een gemeente dit vervolgens niet uitvoert en een
inpassingsplan wordt ingezet dan mist de VVD het draagvlak.
Geïnformeerd wordt hoe de gedeputeerde het vorenstaande ziet.
De heer Fiscalini merkt op dat het FvD verheugt dat binnenkort een indicatie van de kosten tegemoet
kan worden gezien. Het is van belang dat de Staten weten waarmee wordt ingestemd. Tot nu toe is
qua kosten weinig zichtbaar.
Voort wordt geïnformeerd of GS op de hoogte zijn van het verzet van voornamelijk
bewoners/bewonersgroepen in Rijerscop en Rijnenburg tegen de windmolens en van een aantal
milieubrieven van o.a. de NMU en Stichting Milieuzorg Zeist over de windmolens op de
Leusderheide.
De heer Boswijk geeft aan dat het CDA m.n. in tweede termijn op dit onderwerp zal terugkomen.
Vooruitlopende daarop kondigt hij aan dat voor het CDA m.n. de ruimtelijke inpassing (beslispunt 2)
een belangrijk punt is.
De heer De Droog merkt op dat het concept bod een mooi startpunt van de participatie wordt geacht
waarnaar D66 uitkijkt. Het biedt in de visie van D66 kansen om samen met de inwoners verder vorm
te geven aan RES 1.0. De beantwoording op dat punt vond D66 wat terughoudend. De vraag is of dit
wat pro-actiever kan dan uit de beantwoording blijkt.
Mevrouw Lejeune informeert of de concept RESsen al dan niet vastgesteld door PS op 1 oktober a.s.
doorgaan naar het PBL en zo ja op welk gebied de Staten het PBL nog wat zouden kunnen meegeven
van hun wensen.
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De heer De Harder geeft aan dat de ChristenUnie uit de website van de NP RES heeft begrepen dat
de voorliggende concept RESsen zo wie zo 1 juni a.s. naar het PBL gaan d.w.z. in ieder geval het
besluit van de kwalitatieve analyse maar met de kanttekening dat deze nog niet volledig bestuurlijk
zijn vastgesteld. Geïnformeerd wordt of dit klopt en zo ja, wat dit betekent voor de vaststelling die
nog in PS zal plaatsvinden.
De heer Ubaghs merkt op dat de PVV, indien toch wordt besloten de tweede termijn volgende week
af te handelen, hoopt dat het verslag van deze vergadering ruim van tevoren kan worden
toegezonden en niet zoals de beantwoording de avond ervoor.
De voorzitter weet niet hoe snel het verslag klaar kan zijn maar zij wijst erop dat de opname van deze
vergadering direct na afloop online staat.
De heer Strandstra memoreert dat de gedeputeerde in zijn betoog refereerde aan de energiedoelen
van de RESsen alsook aan de eigen doelen van de provincie. In het Coalitieakkoord staat 100%
duurzame energie in 2040, terwijl in de Ressen een minder ambitieus doel staat. Geïnformeerd
wordt of het provinciale doel wordt gehandhaafd of wordt verlaagd naar het doel van de RESsen.
Mevrouw Poppe merkt op dat de SP uitkijkt naar het memo over de participatie en de kosten.
Naast de kosten acht de SP van belang wat de inwoners hiervan terug krijgen te zien i.c. wat dit met
hun energienota doet.
De SP hoopt de toegezegde memo’s te ontvangen voordat hierover verder wordt gesproken.
De heer Hazeleger merkt op dat de SGP evenals D66 uitziet naar het maatschappelijke debat. Op
grond daarvan is het volgens de SGP beter om met de vaststelling te wachten tot alle gemeenten de
kans hebben gehad om dat op een goede manier te faciliteren.
Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS ervanuit gaat dat de vervolgbijeenkomst over dit onderwerp
na de zomer plaatsvindt en niet geforceerd volgende week.
Aan GS wordt verzocht de Staten tussen nu en september op de hoogte te stellen van
ontwikkelingen/effecten (bv. als gevolg van de Corona crisis) die tot eventuele bijstelling van de
voorliggende concept RESsen leiden.
Gedeputeerde Van Essen merkt met betrekking tot het inzicht in de kosten op dat het goed is om te
beseffen dat het gaat om een indicatie van de kosten die voor rekening van de provincie komen. De
kosten die door het Rijk worden gedekt is aan de Tweede Kamer; de impact op bv. de
energierekening is een Rijksaangelegenheid.
De Staten kunnen de toegezegde memo over de indicatie van de kosten zo spoedig mogelijk
tegemoetzien.
Het NP RES kijkt m.n. hoe maatschappelijke organisaties/inwoners tot nu toe in het in het proces zijn
meegenomen en hoe dat in de volgende fase naar RES 1.0 is voorzien. De link naar ruimtelijke
besluiten is uiteraard belangrijk voor de haalbaarheid zodat ook daarnaar door het NP RES zal
worden gekeken. Hoe besluitvorming in raden, Staten en colleges loopt is eveneens een indicatie
voor het draagvlak. Naar al die aspecten zullen zij kijken.
Rijnenburg zit echt in een andere fase. Dat is een veel concreter project, waaraan al een uitvoerig
participatieproces vooraf is gegaan. Er ligt thans bij de gemeenteraad een uitnodigingskader voor.
Spreker is op de hoogte van de tegengeluiden tegen die plannen. Hij memoreert in deze eveneens de
vorig jaar in de Staten aangenomen motie.
Rijnenburg raakt enigszins aan de RESsen in de zin dat het kan bijdragen aan het bod van de U16.
De provincie heeft een rol als het gaat om het toetsen aan de provinciale belangen.
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Spreker is eveneens op de hoogte van de reacties van andere stakeholders w.o. natuurorganisaties.
Het is goed dat organisaties reacties sturen. Dat is precies wat nodig is in het kader van de concept
RESsen.
Behulpzaam kan zijn als de Staten in deze fase bv. via een motie/amendement aangeven over welke
onderdelen van het bod wellicht twijfels leven en eventuele andere aandachtspunten meegeven. De
concept RESsen bieden de mogelijkheid om met elkaar het debat te voeren voordat de RES 1.0 in de
Staten en raden wordt vastgesteld.
Spreker staat op het standpunt dat participatie voldoende prioriteit krijgt. Er wordt veel gedaan maar
wel in een zuivere rolverdeling met gemeenten. De provincie ondersteunt de regio’s en gemeenten
op verschillende manieren op dit vlak. Met zijn in eerste termijn toegezegde memo en een eventuele
infosessie kunnen de Staten wellicht wat meer worden meegenomen in wat gemeenten al zelf op dat
vlak doen en hoe de provincie gemeenten daarin ondersteunt.
Van belang is om te weten dat niet alleen participatie voor de RES wordt opgetuigd maar eveneens
voor concrete kaders hoe de gemeente met zon en wind wil omgaan. Dat kader heeft nl. een
belangrijke impact op de bijdrage die de gemeente aan de RES wil leveren. Het is aan gemeenten om
die verschillende processen goed op elkaar af te stemmen.
Mevrouw Poppe merkt op dat haar gemeente haar nog niet heeft gevraagd of zij bv. interesse heeft
om naar een bijeenkomst te komen of om te participeren. De SP kan zich voorstellen dat veel
inwoners daar ook nog niet mee bezig zijn en op het moment dat de RES 1.0 is ingestuurd denken dat
het niet meer hoeft omdat alles al vaststaat. Geïnformeerd wordt of gedeputeerde Van Essen zich
kan voorstellen dat inwoners zo denken.
Gedeputeerde Van Essen antwoordt goed te begrijpen wat de SP aangeeft. Het onderstreept het
belang om inwoners te informeren over het RES-proces dan wel hoe dat te koppelen is aan bv. die
lokale kaders waarmee gemeenten bezig zijn. Het is echt de verantwoordelijkheid van gemeenten
om dat te organiseren. De provincie kan gemeenten hierin ondersteunen, hetgeen ook gebeurt. In de
regio’s is de inwonersparticipatie over de RES m.n. voorzien in de fase tussen de concept RES en de
RES 1.0 omdat het dan voor inwoners, zoals eerder gezegd, wat concreter wordt.
Mevrouw Van Ulzen acht het in aanloop naar de behandeling van het SV goed om te kijken waar voor
de Staten de ruimte en mogelijkheden zitten voor het indienen van moties/amendementen op de
concept RESsen.
Gedeputeerde Van Essen memoreert dat der Staten de concept RESsen nu niet vaststellen. Ten
aanzien van het SV besluit kunnen de Staten via een motie/amendement accenten formuleren die zij
willen meegeven voor de verdere uitwerking naar de RES 1.0.
De concept RESsen zijn vastgesteld binnen de bestuurlijke stuurgroepen van de regio’s en betreffen
een tussenproduct. De kern is dat het proces de Staten derhalve nog volop de ruimte biedt om
daarvan wat te vinden en aan de gemeenten mee te geven. Het is de bedoeling dat aangenomen
moties met de desbetreffende concept RES wordt meegestuurd naar het NP RES en ook wordt
gedeeld zodat anderen kennis kunnen nemen van de aandachtspunten die de verschillende partijen
meegeven en deze eventueel kunnen overnemen.
De concept RESsen voor de drie regio’s zijn al geruime tijd gereed en openbaar. Het klopt dat deze
concept RESsen door de drie regio’s worden gedeeld met het NP RES met de kanttekening dat nog
niet alle parlementen zich daarover hebben uitgesproken.
Deze werkwijze stelt het NP RES in de gelegenheid om te reflecteren op wat er al ligt en adviezen
mee te geven aan de verschillende regio’s.
De aandachtspunten die de Staten en raden meegeven in moties zullen uiteraard in het verdere
proces een plek krijgen en richting het NP RES worden meegenomen in het kader van de officiële
aanbieding op 1 oktober a.s.
Mevrouw Van Ulzen vindt het uit juridisch oogpunt lastig om de gevraagde besluiten in het SV te
rijmen met het indienen van moties op de inhoud van de RESsen. Daarnaast wordt in het SV aan de
6

Staten gevraagd in te stemmen met inzending van de concept RESsen aan het NP RES terwijl zij thans
hoort dat dit zo wie zo gebeurt.
Gedeputeerde Van Essen memoreert dat bij het uitstel van het indienen van de vastgestelde concept
RESsen tot 1 oktober a.s. nadrukkelijk door het NP RES is aangegeven dat zij graag rond 1 juni a.s.,
met in achtneming van de status, ontvangt wat er dan ligt. Besturen gaan hier verschillend mee om.
In Gelderland vindt in de Staten bv. geen besluitvorming over de concept RESsen plaats maar pas
over de RES 1.0. GS Utrecht hechten eraan de Staten hierbij juist in een vroegtijdig stadium actief te
betrekken en dat is de reden waarom dit SV op dit moment ter besluitvorming aan de Staten wordt
voorgelegd.
Het laatste verheugt mevrouw Van Ulzen maar dan zou de VVD het eerste besluit in het SV ook zo
geformuleerd willen zien dat GS aan PS vragen om mee te denken en niet alleen om in te stemmen
met inzending; het tweede deel vindt de VVD eveneens lastig maar daar komt zij in tweede termijn
nader op terug.
De heer De Harder informeert of de VVD nu vraagt om in het SV het besluit op te nemen dat de
Staten gaan meedenken over de RES.
Mevrouw Van Ulzen antwoord dit niet te bedoelen. Zij licht toe dat zij het zoals het nu is verwoord
lastig vindt te begrijpen. Aan de Staten wordt gevraagd in te stemmen met inzending van de concept
RESsen terwijl dit zo wie zo gebeurt. Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat via
moties/amendementen aandachtspunten kunnen worden meegegeven, hetgeen de VVD verheugt.
Moties/amendementen worden juridisch gezien echter op een SV ingediend en in dit geval dus niet
op de concept RESsen. Dat kan de VVD niet met elkaar rijmen en is de reden dat zij daarover vragen
stelde.
De heer De Harder merkt op dat voor hem nog steeds niet helder is wat de VVD bedoelt. In zijn visie
kunnen de Staten in het SV alles besluiten, ook over de inhoud van de concept RESsen. Die hebben
echter in een regio RES maar een beperkte houdbaarheid vanwege het feit dat de provincie maar een
van de deelnemende partijen is.
Mevrouw Van Ulzen geeft aan dit eveneens zo te begrijpen. Zij vindt het SV echter niet als zodanig
ingericht.
Gedeputeerde Van Essen vervolgt zijn beantwoording.
Hij memoreert dat de provinciale energiedoelen veel breder zijn dan in de voorliggende RESsen; die
gaan over het hele energiegebruik. Het bod in de verschillende concept RESsen gaat slechts over
elektriciteit, hetgeen ca. 20-25% van de provinciale energiedoelen betreft. Het vorenstaande is ook
de reden dat nu een onderzoek loopt naar hoe de provinciale doelen uit het Coalitieakkoord, het
Energieprogramma en het Klimaatakkoord zich tot elkaar verhouden en hoe zich dat verhoudt tot de
35 TWh en de provinciale bijdrage daaraan. Zoals gezegd vindt daarover volgende week een
infosessie plaats; dat is het moment om daarover verder met elkaar te spreken.
Ten aanzien van de participatie heeft spreker de indruk dat sprake is van een misverstand. Het is in
zijn visie niet zo dat gemeenten nu massaal hun participatie optuigen in het kader van de
besluitvorming rondom de concept RESsen; dat gebeurt in aanloop naar de RES 1.0 en de provincie
ondersteunt hen daarin.
Er kunnen wel degelijk inhoudelijke aandachtspunten worden meegegeven. Het lijkt hem echter niet
verstandig als de Staten een grote waslijst aan amendementen op de concept RESsen voorstellen
omdat deze tot stand zijn gekomen in een samenwerking tussen gemeenten, waterschappen,
provincie (soms zelfs provincies) en vele andere partijen zoals o.a. de energiemaatschappijen en
netbeheerders. Er moet voor worden gewaakt dat de Staten bij hun kaderstellende rol blijven en niet
op de rol van de uitwerking van de RESsen gaan zitten. Als de Staten in hun kaderstellende rol
aandachtspunten willen meegeven kan dat in zijn visie prima met het SV dat voorligt.
Niemand had een paar maanden geleden kunnen bedenken dat de wereld geconfronteerd zou
worden met een virus dat de wereld zo in de greep heeft en de samenleving zo beïnvloedt. Inmiddels
is duidelijk dat dit langer gaat duren dan tot voor kort werd gehoopt en misschien ook wel werd
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gedacht. De RESsen gaan over 2030 en ruimtelijke processen die in 2025 moeten zijn afgerond. Zijn
inschatting is vooralsnog dat de Corona crisis geen invloed heeft in deze. De provincie heeft zich
gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en dat is wat de provincie betreft nog steeds het
uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de RESsen.
De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af met de conclusie dat in het Presidium verder
zal worden besproken wanneer dit onderwerp een vervolg krijgt.
Mevrouw Van Ulzen memoreert een rondvraag te hebben aangevraagd.
De voorzitter bevestigt het vorenstaande en geeft haar daartoe vervolgens het woord.
Mevrouw Van Ulzen memoreert dat de Staten vele e-mails heeft ontvangen van bezorgde inwoners
over het energielandschap Rijnenburg. De VVD vindt dit een significante boodschap en maakt zich
hierover zorgen. Het gaat over draagvlak waarover in de tweede termijn over het voorliggende SV
uitgebreider zal worden gesproken met input van GS via een memo.
Het gaat over het RES bod van de U16 en de participatie die plaats zou vinden maar volgens de
inhoud van de mails niet heeft plaatsgevonden.
De VVD informeert hoe GS de zorgen van de bewoners zien en hoe zij daarmee om willen gaan.
Voorts is de vraag hoe die participatie wel gaat worden opgepakt rondom het energielandschap
Rijnenburg.
Gedeputeerde Van Essen memoreert dat het proces rond het energielandschap Rijnenberg
grotendeels losstaat van het RES-proces. Rijnenburg kan bijdragen aan het bod van de U16 maar het
is een veel concreter initiatief. Het bevindt zich in die zin ook echt in een andere fase dan veel andere
zoekrichtingen die in de concept RES van de U16 worden genoemd en nog nader moeten worden
uitgewerkt.
Ten aanzien van het energielandschap Rijnenburg is wel degelijk sprake geweest van een uitgebreid
participatietraject waarin ook de tegenstanders van de plannen zich hebben laten horen. Er zijn veel
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het is op dit moment aan de gemeenteraad van Utrecht om
een besluit te nemen over het uitnodigingskader; in een later stadium volgt de besluitvorming over
de ingediende initiatieven.
De rol van de provincie is om de uiteindelijke plannen te toetsen aan het provinciaal beleid. Dat zal
gebeuren en daarbij zal tevens de vorig jaar door de Staten aangenomen motie over de
mogelijkheden van duurzame energie in Rijnenburg worden betrokken.
De participatie tussen de concept RESsen naar de RES 1.0 moet per regio worden uitgewerkt. Dat
gebeurt momenteel in een participatiestrategie; dat betreft het betrekken van regionale/lokale
stakeholders en inwoners. De provincie is bij de vormgeving van dat proces betrokken in de vorm van
het mede opzetten en meedenken.
De uitvoering van het proces, zeker als het gaat om het onderdeel met inwoners, ligt grotendeel bij
de gemeenten. Zo is het bedacht in de startnotities. Ook in de RES regiop’s is daarover consensus en
gemeenten voelen die verantwoordelijkheid. Ervaringen met eerdere initiatieven op het gebied van
energie van gemeenten en de provincie kunnen daarbij worden betrokken.
Over de rol van de provincie bij participatieprocessen ook in het kader van de RES krijgen de Staten
een memo waarover in de infosessie volgende week verder met elkaar in gesprek kan worden
gegaan.
Mevrouw Van Ulzen begrijpt dat de verantwoordelijkheid voor de participatie bij de gemeente ligt
maar het is een onderdeel van de RES en in de visie van de VVD een substantieel onderdeel van de
concept RES U16. Als er zoveel tegenstanders zijn en de provincie nog niets heeft gezien van de
participatie dan is de VVD wel op zoek naar de rol van GS en PS. Zij voelt zich als
volksvertegenwoordiger aangesproken op hoe dat wordt vormgegeven. Als het energielandschap
Rijnenburg wegvalt heeft de U16 geen bod meer. De VVD vindt het te makkelijk om te stellen dat de
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participatie al heeft plaatsgevonden. Het is nu echt onderdeel van een van de voorliggende concept
RESsen en in die zin zou dat in de visie van de VVD nu moeten worden meegenomen.
De heer Bart informeert of de VVD zich eveneens aangesproken voelt door de eerder gestarte petitie
met 1300 handtekeningen van voorstanders van duurzame energie opwek in Rijnenburg. Er loopt
derhalve een goed publiekelijk en bewogen debat met voor- en tegenstanders. Dat lijkt GroenLinks
een gezonde basis voor de participatie waarin de provincie ondersteunend is.
Mevrouw Van Ulzen antwoordt zich absoluut aangesproken te voelen door de voorstanders. Zij
vermoedt echter dat de voorstanders daar in tegenstelling tot de tegenstanders niet wonen. Daar
gaat die participatie over. Nu het een dergelijk substantieel onderdeel uitmaakt van het bod van de
concept RES U16, dat anders wellicht slechts op de helft was uitgekomen, moet hiermee in de visie
van de VVD zorgvuldig worden omgegaan. Dat heeft de VVD tot nu toe niet zo ervaren.
De heer Bart merkt op moeite te hebben met het feit dat aannames worden gedaan over wie er al
dan niet in de buurt van Rijnenburg wonen qua voor- en tegenstanders. Volgens hem weten mensen
die daar niet in de buurt wonen niet eens dat daar plannen zijn en is het m.n. de omgeving die enorm
geïnteresseerd is in het debat. Juist daarom is er al een lokale coöperatie die daar energie wil
opwekken.
De heer Fiscalini merkt op dat FvD onlangs heeft rondgereden in de buurt van Rijnenburg en
Rijescop. In de omgeving waar de windmolens zouden moeten komen staan in veel voortuinen
bordjes van tegenstanders van deze windmolens. Op grond van het vorenstaande sluit FvD zich aan
bij de veronderstelling van de VVD.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst onder dankzegging voor ieders
bijdrage.

9

