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Inleiding
Naar aanleiding van de tussenbalans RES heeft de provincie Utrecht geconstateerd dat met 
name de voortgang van potentiële windlocaties achterblijft. Per brief van 6 juli 2022 heeft de 
provincie Utrecht alle gemeenten verzocht om voor 1 december 2022 kenbaar te maken of wij 
als gemeente Woudenberg een bestuurlijk voornemen hebben met betrekking tot extra 
windlocaties in onze gemeente.

Overwegingen
Omdat deze brief aan alle gemeenten gestuurd zijn en de tussenbalans RES 1.0 de 
besluitvorming in alle RES-regio Amersfoort gemeenten raakt, hebben wij in de regio deze brief
en de reactie daarop uitvoerig besproken. Ook hebben wij gekeken naar de opgave in RES 1.0 
voor Woudenberg en de actuele stand van zaken daarvan. 

Deze brief en het feit dat gemeenten voor 1 december 2022 afzonderlijk dienen te reageren, is 
een dilemma binnen de gezamenlijkheid van het RES bod 1.0. Immers alle gemeenten moeten 
nu afzonderlijk een reactie geven over de vraag of zij eerder besluiten denken te gaan 
aanpassen en over de vraag of men het bod nog haalbaar is.

Op dit moment lijkt binnen het BO-RES het voornemen en de wens om het RES 1.0 bod in stand
te laten, dat houdt dan in:
• handhaven het bod van 0,5 TWh;
• inzet op de 60/40 wind-/zonbalans conform RES 1.0;
Maar dat houdt dus ook in dat daar waar locaties inmiddels geschrapt zijn gemeenten terug 
moeten komen op die besluiten, dan welk aangeven welke andere extra inspanningen gedaan 
worden en/of andere gemeenten moeten bereid zijn om extra locaties in ontwikkeling te 
nemen. 

Afhankelijk van de reacties van de verschillende gemeenten op de brief van de provincie zijn er
de volgende opties richting RES 2.0, 
• De regiogemeenten blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het bod en het halen van 

een wind-/zonbalans 60/40 en houden de regie in eigen hand; 
• De regiogemeenten staan nog achter het bod maar vragen de provincie om op het wind 

dossier de regie te nemen;
• De regiogemeenten komen niet tot overeenstemming over het handhaven en invullen 

van het bod en leggen de vraag terug bij de provincie.
Binnen deze opties kan natuurlijk ook een onderscheid gemaakt worden. Want sommige 
windlocaties zijn gemeente of regiogrens overschrijdend en komen daarmee eerder in 
aanmerking voor provinciale regie, denk aan de A12, dan bij een locatie die geheel in 1 
gemeente ligt. 

Binnen de RES regio zal bestuurlijk eind november bezien moeten worden wat de optelling van 
de reacties van de regio gemeenten in de RES regio voor gevolg heeft en dus wat het gevolg is 
voor het proces naar RES 2.0. Wij maken ons op dit punt wel zorgen over de haalbaarheid en 
realisatie van het RES bod.

Wij stellen voor om in de brief aan de provincie alleen een reactie vanuit de bestuurlijke en 
praktische werkelijkheid van Woudenberg te geven. Zie daarvoor de toelichting in het 
commissievoorstel. 

Proces voorstel
Op grond van de stand van zaken in Woudenberg stellen wij voor om bijgevoegde reactie te 
sturen aan de provincie. 

Omdat wij voorstellen geen verandering aan te brengen in eerdere besluiten is formeel geen 
raadsbesluit of behandeling aan de orde voor het versturen van de brief. Omdat het een 
belangrijk bestuurlijk politiek thema is, de RES 1.0 door de vorige raad is vastgesteld en de 
raad betrokken zal zijn bij RES 2.0, stellen wij voor om als college wensen en bedenkingen op 
de door ons voorgestelde reactie te vragen. Zodat u deze als college kan meenemen bij de 
definitieve brief.
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Samenvatting
Instemmen met het aan de raadscommissie voorleggen van de reactie aan de provincie 
doormiddel van de wensen en bedenkingenprocedure. 

Instemmen met mandaat aan wethouder De Kruif om recente inzichten vanuit BO-RES te 
verwerken.
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