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Onderwerp / voorstel:
Wensen en bedenkingen ivm reactie aan provincie 
Utrecht tussenbalans RES 1.0

Aan de raadscommissie.

Voorstel
Wij stellen u voor om (indien gewenst) uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken op 
de voorgestelde reactie aan de provincie Utrecht naar aanleiding het verzoek om voor
1 december 2022 inzicht te geven in het bestuurlijk voornemen rond extra windlocaties, 
zodat ons college deze kan meenemen bij het definitief opstellen van het antwoord.

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.

Omdat deze brief aan alle gemeenten gestuurd is 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 als college gekeken naar de opgave 
in RES 1.0 voor Woudenberg en de actuele stand van zaken daarvan. 

Op grond daarvan zijn wij voornemens de 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. Het is een belangrijk 
bestuurlijk politiek thema, de RES 1.0 door de raad is vastgesteld en u als raad zal betrokken 
zijn bij RES 2.0, daarom vernemen wij graag uw wensen en bedenkingen op de door ons 
voorgestelde reactie, zodat wij deze kunnen betrekken bij de definitieve brief. 

Centrale vraag
Wilt u naar aanleiding van de voorgestelde reactie wensen en/of bedenkingen kenbaar maken?

Beoogd resultaat (wat)
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Een tijdige en gedragen reactie aan de provincie Utrecht. 

Kader
RES-regio Amersfoort 1.0, tussenbalans RES, brief tussenbalans provincie Utrecht d.d. 6 juli 
2022. 

Argumenten
In de bijlage bij dit voorstel vindt u een concept van het antwoord dat wij als college van plan 
zijn om aan de provincie, voor 1 december 2022, te sturen. Aan deze brief liggen voor ons als 
college de onderstaande overwegingen ten grondslag:

1 Ondanks regionaal gevolg nu een lokale reactie 
Bekend is dat een aantal gemeenten binnen de RES-regio Amersfoort, door besluiten bij de 
vaststelling van de RES 1.0 en recente coalitievorming een dilemma hebben met het winddeel 
in het RES 1.0 bod. Op basis daarvan is dan ook de vraag of vasthouden aan bod RES 1.0 nog 
haalbaar is. Bod is immers gebaseerd op een “gezonde” zon/wind verhouding en vanuit 
leveringszekerheid etc. is niet gewenst om die verdeelsleutel los te laten. Het antwoord op de 
vraag die nu door de provincie aan de lokale gemeenten gesteld wordt, zal dan ook 
doorwerken in de besluitvorming voor het regionale RES 2.0 bod. Het lijkt echter nog te vroeg 
om hier al conclusie aan te verbinden. Wij zullen de Woudenbergse reactie dan ook baseren op 
hetgeen wij als gemeente zelf in de hand hebben.

Ter illustratie een uitsnede van de provinciale zoekgebieden voor de omgeving van 
Woudenberg. De gele gebieden bevatten gronden waar op voorhand geen wettelijke 
beperkingen gelden voor windmolens.

62: Woudenberg maar ook buurgemeenten buiten RES Amersfoort (in ieder geval Utrechtse 
Heuvelrug)
64: Leusden
66: Leusden
67: vooral Woudenberg, klein stukje in Leusden
68: vooral Leusden, klein stukje in Woudenberg
70; UH/Veenendaal
71: Renswoude 
2 Stand besluitvorming in Woudenberg
De gemeenteraad van Woudenberg heeft de RES 1.0 ongewijzigd vastgesteld. Wel is met een 
motie de oproep gedaan om duidelijkheid te krijgen over aspecten van de gezondheid en 
veiligheid van windmolens. 
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Binnen de RES 1.0 staan voor het grondgebied van Woudenberg een aantal windlocaties veelal 
in de onderzoekstrede 3 en 4. Deze onderzoeken lopen nog en zijn nog niet afgerond en 
hebben dus ook nog niet tot besluiten kunnen leiden: 

- Het onderzoek rond de A12 zone loopt nog, zeker is dat wind daar alleen een plek kan 
krijgen in samenspraak met omliggende gemeenten. Binnen deze gemeenten staat 
wind politiek ter discussie.

- Het afwegingskader zon en wind ligt nog ter inzage voor inspraak en zal voor 1 
december 2022 niet door de raad behandeld worden. De door de provincie benoemde 
“nieuwe” zoeklocaties zijn daarbij ook meegenomen. In dit afwegingskader wordt ook 
uitvoering gegeven aan de motie gezondheid en veiligheid. 

3 Extra wind
Nu stellen dat er een aanvullend bod vanuit de gemeente Woudenberg zou kunnen komen is 
dan ook nog te vroeg. De eerste verkenningen geven aan dat de locaties in Woudenberg 
beperkt van omvang zullen zijn en een grote afstand tot midden spanning stations kennen en 
daarmee niet het meest maatschappelijk/economische robuust. Dus zelfs als Woudenberg nu 
veel tijd en energie steekt in onderzoek, is de vraag of deze plekken ooit tot ontwikkeling 
komen. Woudenberg zou om dit uit te voeren flink moeten investeren in ambtelijke capaciteit 
en heeft daarvoor de financiële ruimte niet. Het zou dan meer passen om de provincie te laten 
bepalen of het gewenst is in relatie met andere locaties om een onderzoek te laten uitvoeren.

Voor Woudenberg geldt dat voor het zoekgebied A12 het alleen al om praktische redenen 
wenselijk is dat provincie samen met de gemeenten en regio’s een vorm van regie voert.

Conclusie 
Woudenberg is nog bezig met hetgeen in de RES 1.0 voor Woudenberg benoemd is en ziet 
geen aanleiding/basis voor andere/nieuwe windlocaties. Wij houden vast aan het gestelde in 
het RES 1.0 bod.

Duurzaamheid en Inclusie
Het onderwerp draagt bij aan een duurzame samenleving, uitvoering klimaatakkoord en de 
bescherming van de planeet. 

Maatschappelijke participatie 
Niet van toepassing.

Coronavirus
Niet van toepassing.

Beoogd resultaat (hoe)
Duidelijke wensen en bedenkingen vanuit de raad die kenbaar maken op welke punten de 
reactie van de provincie eventueel aangepast of aangevuld kan worden. 

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering
College zal wensen en bedenkingen betrekken bij het formuleren van de definitieve brief. 
Verzoek om na de behandeling in de commissie de mondeling reeds uitgesproken wensen en 
bedenkingen schriftelijk te delen met de griffie, ten behoeve van een goede verwerking. De 
griffie ontvangt uw wensen en bedenkingen graag uiterlijk donderdag 10 november.

Conclusie
Indien gewenst kunt u wensen en bedenkingen ten aanzien van de brief kenbaar maken, welke
door het college in overweging gegeven worden genomen bij het opstellen van de definitieve 
brief. 

Communicatie
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Is onderdeel van de uitvoering van dit project.

Bijlage(n)
- Brief 6 juli 2022 provincie Utrecht.
- Concept reactie brief. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris Burgemeester
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