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In de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Regio Amersfoort staat een zoekgebied wind 
en zon opgenomen langs de infrastructuur van de A12. Hierbij is een onderzoek aangekondigd 
samen met de aangrenzende RES- regio’s U16 en Foodvalley. Deze samenwerking is nodig 
gezien de ruimtelijke samenhang, maar ook om de investering in de netinfrastructuur te verdelen
over meerdere initiatieven. Hierbij is bepaald dat het initiatief voor zonenergie langs de A12 
wordt gecombineerd met een onderzoek naar de kansrijkheid van een windcluster langs de A12.

Via deze memo stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken van deze verkenning. 

Gebiedsverkenning Energielandschap A12-Oost

Door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal en Woudenberg is samen met
provincie Utrecht een globale verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om gezamenlijk 
langs het traject van de Rijksweg A12 in deze gemeenten een zogeheten Energielandschap te 
ontwikkelen.

Deze verkenning heeft tot het resultaat geleid dat er in basis goede mogelijkheden lijken te zijn 
voor de ontwikkeling van duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Hiermee kan invulling 
gegeven worden aan de in gemeenteraden aangenomen moties over het ontwikkelen van een 
zonnelint langs de A12. 
Door de betrokken wethouders en gedeputeerde is afgesproken om deze verkenning voort te 
zetten in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden) van 
Rijkswaterstaat. Medio april 2023 start Rijkswaterstaat de verkenning voor ontwikkeling van 
zonne-energie langs de A12 in de provincie Utrecht. Dit is een groter tracé dan alleen A12-Oost, 
dat hierop mee gaat liften. In deze verkenning worden ook andere publieke gronden van 
bijvoorbeeld ProRail, gemeenten en provincie betrokken.

De mogelijkheid voor ontwikkeling van windturbines langs de A12 blijkt complex te zijn, mede 
vanwege de verschillende moties en amendementen in de gemeenteraden. De provincie start 
mogelijkerwijs een plan-MER onderzoek, waarvan de onderzoeksgebieden voor wind langs en 
nabij de A12-Oost waarschijnlijk ook onderdeel worden.
Wethouders en gedeputeerde willen elkaar blijven informeren over ontwikkelingen in hun 
gemeente en provincie met betrekking tot energie langs en nabij de A12-Oost. Er zal daarbij 



specifiek aandacht zijn voor de lokale communicatie met de inwoners over de diverse processen, 
zowel vanuit de gemeenten als de provincie.

Woudenberg
Voor Woudenberg houdt dit dus in dat de nadere uitwerking en kansen van een zonnelint 
meegenomen worden in het OER-traject. Waar wij ambtelijk en bestuurlijk bij aan tafel zullen 
zitten en van waaruit ook de gesprekken met direct betrokkenen en andere belangstellingen 
gevoerd zal worden. 
Voor het zoekgebied wind, moet afgewacht worden of de provincie deze meeneemt in de plan-
MER voor de windzoekgebieden. Als dat het geval is wordt de verdere verkenning van de 
kansrijkheid via het provinciale traject vervolgd. Ook daar zullen wij ambtelijk en bestuurlijk bij 
betrokken worden en vind participatie een plek.


