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Vraag Antwoord

De uitvoering van de RES is gestoeld op regionale solidariteit. Is die regionale 
solidariteit juridisch geborgd of afdwingbaar als één van de deelnemers later 
weigert zijn deel uit te voeren? 

Tot op heden niet, de RES-regio Amersfoort is geen juridische entiteit. Daarbij ligt een 
belangrijk deel van de uitvoering van de RES niet in handen van de overheid, maar bij 
eigenaren, ondernemers en ook de burgers (laatste vooral op onderdeel besparen)

Bestaat er bij weigering anderszins een regionaal escalatiemechanisme? Op dit moment vooral het proces van het regionale overleg. In extreme als een 
zogenoemde “witte vlek” ontstaat is het rijk aan zet. Voor de weg van RES 1.0 richting 
RES 2.0 wordt wel bezien hoe wat meer controle in te bouwen, zodat tijdig aan de bel 
getrokken kan worden.

Zijn buiten lto-belangenbehartigers van bedrijven, zoals VNO-NCW Midden 
Nederland, MKB-Nederland en specifiek voor Woudenberg de BSW betrokken bij de 
verdere uitwerking van de RES op regionaal en lokaal niveau? 

Voor de uitwerking zijn alle partijen die ondernemers/ eigenaren kunnen steunen op 
weg kunnen helpen etc. van belang om de inspanningsverplichting om te kunnen 
zetten in uitvoering. Wij zullen hen dan ook betrekken en worden graag door deze 
partijen betrokken indien zij van ondernemers vragen, aandachtpunten etc. hebben. 
De provincie Utrecht heeft op onderdelen namelijk al veel hulpmiddelen voor 
eigenaren ondernemers. 

We lezen dat zonne-energie langs de A12 zich nog in trede 3 bevindt. Bent u 
bekend met het RES-regio overstijgende initiatief van samenwerkende CDA-fracties 
in de RES-regio’s Food Valley, U16 en Amersfoort om langs de A12 vanaf Ede tot 
aan Driebergen een aaneengesloten zonnelint van zonnepanelen haalbaar te 
maken, ter vervanging van het windmolencluster langs de A12 dat op zeer veel 
weerstand stuit?

Wij weten dat m.n. windmolens op weerstand stuiten. Voor de zone A12 benoemen wij 
ook nadrukkelijk het verkennen van kansen van wind EN zon en vooral langs het 
totale tracé, waar het grondgebied van Woudenberg slechts een snipper in is.

Zo ja, wat vindt u daarvan? Elke business case die haalbaar is en op draagvlak kan rekenen is welkom om aan de 
doelstellingen te kunnen voldoen. Zeker indien sprake is van een ruimtelijk logisch 
project. 
Wij denken dat het goed is dat dit initiatief onderdeel wordt van de verkenning van de 
A12 zone zoals verwoord in trede 3

Is de gemeente bereid om in overleg te treden met Rijkswaterstaat en de 
verantwoordelijke wethouders van de betrokken gemeenten in de RES-regio’s U16, 
Amersfoort en Food Valley om een quick scan uit te voeren zodat de potentiële 
opbrengst van dit initiatief kan worden onderzocht? 

Voor de verkenning A12 wordt een projectleider gezocht, project kan pas starten als 
alle 3 de RESsen vastgesteld zijn, hier opdracht voor geven. Het is goed om dit 
initiatief daarbij in te brengen en dus mee te laten nemen in de verkenning.

De Gemeente Woudenberg wil de Raad komend najaar een uitnodigingskader en Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding die start met het inhuren van de 
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participatietraject voorstellen. Daarbij wordt geleerd van ervaringen die 
buurgemeenten zoals Leusden opdoen. Welke stappen gaat de gemeente zetten 
om de verduurzamingsambitie van Woudenberg (bod 1.0 RES en daarna op naar 
49% CO2 reductie in 2050) te vertalen naar concrete mijlpalen in de tijd (hoeveel 
duurzame opwek per 5 of 10 jaar erbij realiseren op weg naar 2050?) en op de 
kaart (waar wel en waar geen zon en wind?), zodat inwoners en bedrijven komend 
najaar de opgave tijdens het participatietraject beter begrijpen? 

juiste expertise, onderdeel van de opdracht zal zijn te komen met een proces waarin 
het voor inwoners en bedrijven duidelijk is om de opgave en noodzaak en stappen te 
begrijpen. 

Is de aanpak van Leusden kopieerbaar naar Woudenberg? Leusden heeft vanuit de eigen raadsambities een ander startpunt, we gaan zeker 
bezien wat kopieerbaar of naar Woudenberg vertaalbaar is vanuit Leusden e.a. 

De gemeenten in de RES Regio Amersfoort hebben aangegeven solar carports te 
zien als een sterk voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. In de praktijk blijkt het 
echter lastig om een sluitende business case te krijgen. Nu zal de RES-regio 
Amersfoort niet de enige regio zijn die in solar car ports een veelbelovende 
ontwikkeling ziet. Kunnen de RES-regio’s in IPO-verband gemeenschappelijk het 
gesprek aangaan met het Rijk om ook de bouwconstructies subsidiabel te maken? 

Het is inderdaad een voorbeeld van een oplossing waar landelijke ondersteuning 
nodig is om te komen tot een sluitende business case. Er zal een pilot onderzoek 
worden gestart binnen de regio, om deze en andere knelpunten nog beter in beeld te 
krijgen. De resultaten daarvan zullen dan met een “hulpvraag” gedeeld worden met 
NP-RES welke dan op rijksniveau naar oplossingen kan zoeken. 

Op de grens van Leusden en Woudenberg bevindt zich een pilotproject met een 
zonneveld in trede 3. Kunt u een beeld schetsten van dat pilotproject in het veld? 

Blijkt te gaan om een initiatief waarmee vanuit Leusden de eerste verkennende 
gesprekken worden gevoerd. Er is nog geen principeverzoek ingediend, het gaat om 
een gebied van ca. 5 ha dat geheel in Leusden ligt en dus op de RES kaart per abuis 
over de gemeentegrens getekend is. 


