
Beantwoording vragen GBW-fractie over RES 1.0
Raadscommissievergadering van: 01-06-2021

Vraag Antwoord

Participatieproces Woudenberg (blz. 5, raadsvoorstel); Voor aanvang van het lokale 
proces zal de aanpak en inhoud van de Woudenbergse participatie via een wensen 
en bedenkingenprocedure met de raad gedeeld worden. Wanneer kunnen we de 
wensen en bedenkingenprocedure verwachten? 

Wij gaan uit van de commissie van september 2021.

Het rijk heeft alle concept RES-sen ontvangen. Is de landelijke doelstelling van het 
opwekken van 35 terawattuur elektriciteit grootschalig en hernieuwbaar opwekken 
bereikt als je alle RES-sen bij elkaar optelt?

NP RES heeft in februari 2021 gemeld dat de 35 TWh binnen bereik is en dat de 
ingediende concept RES-sen binnen de bandbreedte valt die het Planbureau voor de 
leefomgeving hanteert.

Als de komende 2 jaar op landelijk niveau de doelstelling voor opwekking van 
duurzame energie op land naar beneden wordt bijgesteld, bijvoorbeeld door meer 
mogelijkheden op zee, is het dan mogelijk dat wij als regio ook onze ambitie om 
0,5 terawattuur in 2030 op te wekken in de regio in de RES 2.0 naar beneden 
bijstellen in vergelijking tot de RES 1.0?

Ja, dat kan. Maar het bijstellen van de ambities kan verschillend zijn, ambitie in 2030 
aanpassen, maar ook bezien dat de opgave naar 2050 anders wordt en dus dat 
aanvullend op RES 1.0 op termijn minder nodig is.

Twee projecten in trede 3 hebben betrekking op de A12:, zon langs A12, en Wind 
langs A12. Wordt de gemeente Woudenberg betrokken bij deze twee projecten 
langs de A12, en zo ja hoe?

Zon en wind langs A12 worden gezamenlijk gezien. Gemeente Woudenberg is 
ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij de verkenning, welke op dit moment vooral de 
complexiteit en de noodzaak van verder onderzoek in beeld gebracht heeft. Op basis 
daarvan is geconstateerd dat een projectleider voor het totale gebied (dus los van de 
RES-grenzen) nodig is om de kansen en problemen te verkennen. Zodat daarna 
bezien kan worden of het gebied wel of niet een potentie heeft voor een partij.

Op blz. 21 is de inspanningsverplichting van de gemeente Woudenberg 
opgenomen om 8 ha aan grootschalige zon op dak te realiseren en op blz. 24 is 
ook een inspanningsverplichting opgenomen om 2,8 ha zonne-energie op 
bedrijventerreinen te realiseren en 0,1 ha op maatschappelijk vastgoed. Hoe 
worden de projecten `zon op daken buitengebied’, en `zon op overdekte 
parkeerterreinen’ opgepakt? Is de gemeente aan zet om deze projecten te 
realiseren binnen de gemeentegrens, of worden dit regionale projecten. Is de 
gemeente Woudenberg gestart met beide projecten, en zo nee, wanneer gaat de 
gemeente deze projecten starten?

Van de gemeente Woudenberg wordt verwacht dat wij m.n. eigenaren en 
ondernemers stimuleren en bewust maken van de potentie van hun dak en de 
noodzaak om die daken in te zetten. Op dit punt zal samengewerkt worden (ervaring 
etc. delen) met de provincie en andere gemeenten.
Uitvoering zal plaatsvinden vanuit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Het is een inspanningsverplichting want uiteindelijk is de eigenaar aanzet. 
Voor zon op parkeerterreinen komt eerst nog een regionale vervolg verkenning (leren 
van anderen) en lijken de parkeerterreinen binnen Woudenberg weinig potentie 
hebben voor bedrijfsmatige opwek.
Voor zon op dat buitengebied zal samen met Stedin (en LTO) voor de regio bezien 
worden hoe knelpunten (m.n. financiële haalbaarheid door afstanden tot het net) te 
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verminderen.
Het overige zon op dak is binnen het uitvoeringsprogramma duurzaamheid al gestart 
en zal bezien worden op welke wijze dat al dan niet meer inspanning vraagt.  

Kunt u op kaart aangeven waar de twee plaatsen/zoekgebieden Windmolens ten 
zuiden van Scherpenzeel en Windmolen (1) ten zuidoosten van Woudenberg 
gedacht zijn? 

Vanuit het bod van NMU e.a. hebben wij alleen de locaties in tekst ontvangen en zo 
verwoord in RES 1.0. Bij de verdere uitwerking van trede 4 m.n. in de lokale 
participatie over grootschalige zon en wind zullen deze zeker duidelijk gaan worden.

Er zijn ook andere projecten benoemd die op Woudenbergs grondgebied kunnen 
vallen zoals zon in bermen langs provinciale wegen, zonne-energie bij stads- en 
dorpsranden, intensivering zonnevelden Gelders Vallei en Zonne-energie in 
Kampenlandschap in Gelderse Vallei. Klopt het dat deze kansrijke zones ook op het 
grondgebied van de gemeente Woudenberg liggen? Is de gemeente betrokken of 
wordt ze betrokken bij alle projecten die op Woudenbergs Grondgebied liggen. 

De verkenning van de provinciale wegen zal de provincie Utrecht uitvoeren en als het 
grondgebied Woudenberg in beeld komt, zeker met ons delen. 
Alle andere thema’s en onderwerpen zijn onderdeel van de gemeentelijke verkenning 
voor een afwegingskader zon en wind, uit dat participatieproces zal duidelijk worden 
welk maatschappelijk draagvlak er is binnen wat als de Gelders Vallei benoemd is. 
Hiervoor zijn wij als gemeente dus aanzet. 

Blz. 36; Om de capaciteit van stations goed te benutten is een 50-50 verhouding 
tussen zon/wind in opgesteld vermogen ideaal. Huidige planning RES is 78% zon en 
22% wind. De overprogrammering bestaat voornamelijk uit locaties met zon op 
land. Is dit percentage aanleiding om binnen de regio meer in te zetten op 
windenergie? 

Uitgaande van de meest ideale mix, dus meest kostenefficiënt is, is het wenselijk om 
in verhouding meer opwek met wind te realiseren. Echter de bewoningsdichtheid van 
de regio en ook het maatschappelijk draagvlak zijn een uitdaging om te komen tot 
meer wind. Vanuit de afwegingskaders en uitnodigingskaders van trede 4 kan wel 
getracht worden de mix efficiënter te maken.  

Blz. 38; Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Transitievisie Warmte van 
Woudenberg?  

Eind juni is het tweede overleg met bewoners en daarna zijn de contouren van deze 
visie bekend en kunt u dit najaar de visie vaststellen.

Blz. 39; kunnen wij binnen de aanwezige industrie in Woudenberg gebruik maken 
van industriële restwarmte? In hoeverre al onderzocht binnen Woudenberg? 

Binnen Woudenberg zijn geen bedrijven aanwezig is substantieel restwarmte 
produceren (gelijk aan de conclusie voor de rest van de regio). Mogelijk kan een 
vrieshuis nog een rol spelen voor de directe omgeving. Maar zal vooral om lokaal 
maatwerk gaan.

Blz. 50; Inspanningsverplichting om tot minimaal 50% lokaal eigendom te komen 
bij projecten voor grootschalige energieopwekking. Gemeenten kunnen anterieure 
overeenkomsten gebruiken om afspraken vast te leggen. Zijn er al initiatiefnemers 
die zich gemeld hebben met een initiatief met 50% lokaal eigendom. 

Meer dan een enkel verkennend gesprek op ambtelijk niveau is binnen Woudenberg 
nog niet aan de orde geweest, betreft dan een eerste verkenning van locaties en nog 
niet van eigendom. 

In de bijlage 1 op blz. 65 is een fout jaartal opgenomen. Het traject van 
bewustwording ingezet in de zomer van 2020 (i.p.v. 2021) in aanloop naar de 
besluitvorming op de Concept RES.

Dank, geven wij door aan de opstellers van het document. 

Waarom is in de bijlage niet aangegeven dat Woudenberg een afwegingskader Zon 
en Wind heeft opgesteld waarover in het najaar van 2021 geparticipeerd gaat 

Omdat slechts sprake is van een concept en omdat de participatie dit najaar niet 
alleen over letterlijk dit concept zal gaan maar veelal om de gedachten en 
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worden? aandachtpunten die benoemd zijn in het concept.  

In de RES 1.0 wordt gesproken over windmolens en windturbines. Kunt u aangeven 
welke definitie voor windmolens en voor windturbines wordt gehanteerd.

Terecht geeft u aan dat het gebruik van deze twee termen naast en door elkaar 
onduidelijkheid kan geven. Er ligt ook geen definitie onder. Wij zullen verzoeken om 
het stuk nogmaals te bezien en te komen tot een eenduidige term. 


