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Inleiding 
De provincie Utrecht heeft onlangs een Tussenbalans Regionale Energie Strategieën (Tussenbalans RES-regio's) (zie 
bijlage 3)  opgesteld om te zien of RES-regio's binnen de provincie Utrecht voldoende voortgang boeken. Uit de 
Tussenbalans RES-regio's blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley de 
RES een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het achterblijven van 
planvorming rond windenergie zet de doelstelling onder druk. Gemeenten, waterschappen en provincie spraken af om in 
de drie Utrechtse RES-regio's samen in totaal 2,4 TWh zonne- en windenergie op te wekken in 2030. Naar verwachting 
wordt met de huidige voortgang iets meer dan de helft hiervan gerealiseerd. De provincie roept gemeenten op om voor 1 
december met meer locaties voor wind te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken en biedt hiervoor 
ondersteuning.  

Kernboodschap 
Toelichting op brief provincie  
De brief is aan alle gemeenten in de provincie Utrecht gestuurd en is daarmee een algemene oproep aan alle gemeenten 
binnen de provincie Utrecht. 
Gedeputeerde Staten heeft op 7 juli 2022 de Tussenbalans RES-regio's naar de Provinciale  Staten gestuurd (bijlage 2). 
Zij voorziet op dit moment al uitval van plannen voor windenergie in diverse gemeenten. Ook de verhouding zon-wind 
90%-10% is niet goed voor het netwerk. Extra wind is volgens de provincie nodig voor een goede balans op het netwerk. 
Een opgave van 1 TWh wind voor 2030 is een nieuwe opgave. Daarom heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren 
naar potentiële onderzoeksgebieden windenergie binnen de provincie (bijlage 6). Dit onderzoek past bij de opgave uit de 
RES 1.0 voor de continue samenwerking en permanente zoektocht naar zoekgebieden voor duurzame energie (bouwblok 
4 uit RES 1.0).  Hierin staan kaarten opgenomen met technisch potentiële zoekgebieden, ook in de gemeente Woerden, 
ingetekend. Deze kaarten hebben geen status; de locaties zijn geen integraal afgewogen locaties.  
De provincie heeft daarnaast een overzicht gemaakt van de coalitieakkoorden van de gemeenten binnen de provincie 
Utrecht (bijlage 4).  
RES U16 heeft afgelopen juni haar Monitoringsrapportage opgeleverd (bijlage 5). In deze rapportage is te lezen dat ook 
binnen RES U16 de verhouding zon-wind scheef is. Voor Woerden staat in de Monitoringsrapportage dat de ruimtelijke 



procedures moeilijk haalbaar zijn, omdat procedures rond wind vaak meer doorlooptijd vragen.  
 
Betekenis voor Woerden   
De gemeente Woerden heeft in haar afwegingskader Grootschalige duurzame energie mogelijke locaties voor wind 
opgenomen, namelijk Barwoutswaarder en Reijerscop.. Ook heeft Woerden in het afwegingskader een extra opgave 
opgenomen ten opzichte van 49 GWh voor bouwblok 4 uit RES 1.0. Dit is het bouwblok waarvoor de provincie het 
onderzoek naar potentiële onderzoeksgebieden windenergie heeft uitgevoerd.  In het afwegingskader is de verhouding 
zon-wind gelijk.  Verder zal het college, in navolging van het deelprogramma Grootschalige duurzame energie, een 
planning maken van het proces om te komen tot een vergunning vóór 2025.   
Het college ziet voor haar gemeente dan ook geen extra opgave voor nieuwe zoeklocaties wind bovenop het 
afwegingskader Grootschalige duurzame energie. Zij zullen dit in een gesprek met de provincie toelichten.  
Het college vervolgt de opdracht die zij van de raad heeft om de twee mogelijke locaties Baroutswaarder en Reijerscop te 
vergelijken om te bekijken welke locatie het meest geschikt is. 
  
 
   
 
Financiën 
n.v.t.  
 
   
 
Vervolg 
De samenleving wordt geïnformeerd via een persbericht (bijlage 7). 
Het college informeert de gemeenteraad in oktober 2022 over de planning. De planning laat zien dat we op schema 
liggen voor vergunningen vóór 2025. 
 
   
 
Bijlagen 
1.    Brief van College van Gedeputeerde Staten aan de gemeenten binnen RES U16 over de Tussenbalans (6 juli 2022) 
onder referentienummer: D/22/067651 
2.    Statenvoorstel over de Tussenbalans RES’en (5 juli 2022) onder referentienummer: D/22/067652 
3.    Tussenbalans Regionale Energie Strategieën Utrecht onder referentienummer: D/22/067653 
4.    Overzicht coalitieakkoorden gemeenten provincie Utrecht onder referentienummer: D/22/067655 
5.    Monitoringsrapportage RES U16 (mei/juni 2022) onder referentienummer: D/22/067656 
6.    Potentiële onderzoeksgebieden windenergie provincie Utrecht 4 juli 2022 onder referentienummer: D/22/067657 
7.    Persbericht onder referentienummer: D/22/067660 
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Geachte bestuurder,

Het halen van de Klimaatdoelen is urgenter dan ooit. Niet alleen confronteren overstromingen, droogte en
bosbranden ons regelmatig met de gevolgen van de opwarming van de aarde, ook de oorlog in Oekraïne en de
torenhoge energieprijzen onderstrepen de noodzaak om zo snel mogelijk over te schakelen op duurzame
energiebronnen. Daarom is het extra belangrijk dat gemeenten én provincie zich inzetten om de doelen te halen die
zij samen in de Regionale Energiestrategieën (RES) hebben afgesproken en als bod hebben ingediend. Wij sturen
u deze brief omdat de voortgang in de RES ons zorgen baart. Het is duidelijk dat aanvullende inspanningen nodig
zijn om onze gezamenlijke RES-ambities waar te maken. In deze brief zetten wij graag uiteen hoe wij dit
gezamenlijk met u op willen pakken. Hierover gaan wij ook graag met u in gesprek.

Context

In het nationaal Klimaatakkoord spraken de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven af om de uitstoot
van CO in 2030 met 49% te beperken. Gemeenten, provincies en Rijk hebben zich gecommitteerd om in 2030
over acht jaar - landelijk 35 TWh zonne- en windenergie op land op te wekken. De verantwoordelijkheid voor de
realisatie daarvan is via de RES-regio's bij gemeenten, provincies en waterschappen neergelegd.

In onze 3 RES-regio's hebben wij in de RES 1.0 met elkaar afgesproken hoeveel duurzame energie we in 2030
gaan opwekken. Provinciebreed gaat het om 2,4 TWh. Conform de afspraken binnen de RES-regio's en in lijn met
de verzoeken die we vanuit Provinciale Staten hebben gekregen, hebben we een Tussenbalans opgesteld om te
zien of de RES'en op koers liggen. Er is in veel gemeenten hard gewerkt, ook na RES 1.0. Op sommige
onderdelen en locaties is goede voortgang geboekt. Zon-op-dak ligt bijvoorbeeld goed en soms zelfs voor op
schema. Om de deadline van 2030 te halen moeten , voor het gros van de projecten, de ruimtelijke procedures
medio 2022 gestart zijn. Die afspraak hebben we ook met elkaar gemaakt in de RES 1.0. Uit de Tussenbalans blijkt
echter dat we dit met de huidige inzet en plannen niet halen. Het Nationaal Programma RES heeft een methode
ontwikkeld die inzichtelijk maakt welk deel van de plannen realistisch gezien in 2030 verwezenlijkt zal zijn. Als we
deze methode toepassen op de RES'en, dan blijkt dat met de huidige stand van zaken slechts 1,38 TWh van de
2,4 TWh gehaald wordt.

Belang van voldoende windenergie

In het algemeen zien we dat we nog niet staan waar we in de RES 1.0 hadden afgesproken nu te willen staan. Met
name de voortgang in concretisering en keuzes in procedures voor windplannen blijven achter. We zien dat
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sommige windplannen die in de RES waren opgenomen, zijn weggevallen en dat er weinig tot geen andere
plannen voor in de plaats zijn gekomen. Er zijn ook vrijwel geen reserveplannen die de zon-wind balans kunnen
verbeteren. Voor windinitiatieven worden op dit moment alleen voor Rijnenburg, de lsselt en Goyerbrug de
ruimtelijke procedures voorbereid of doorlopen. De verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES'en is circa
75% zon en 25% wind. Uitgedrukt in opgesteld vermogen is de verhouding nog veel schever (ca. 90%-10%), omdat
een windmolen op jaarbasis veel meer tijd stroom levert dan een zonneveld. Zonne-energie maakt bovendien
relatief inefficiënt gebruik van de (beperkt) beschikbare netcapaciteit. Gelet op de netcongestie is het des te
belangrijker dat we optimaal gebruik maken van de netcapaciteit die wél beschikbaar is. Voor een gezonde balans
is het nodig dat we in 2030 provinciebreed minimaal 1 TWh windenergie opwekken. Daarmee kan dezelfde opwek
tegen lagere maatschappelijke kosten worden gerealiseerd dan met de huidige verhouding zon-wind.

Vervolg

Als provincie maken we deel uit van de drie RES-regio's en ondersteunen we regio's en gemeenten in de zoektocht
naar geschikte locaties. Wij werken hier graag in gezamenlijkheid aan volgens de procedures van
planuitvalmechanisme en de opschalingsprocedure zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma
(RUP) van de RES U16. Momenteel is er sprake van planuitval en we roepen gemeenten dan ook op om aan de
slag te gaan met het vinden van een oplossing. In het geval dat dit niet lukt treedt het opschalingsmechanisme in
werking, waarvan de laatste stap de inzet van ons provinciaal ruimtelijk instrumentarium is. Om dit zorgvuldig te
kunnen doorlopen is het nodig om ons nu al hierop voor te bereiden. Indien het niet nodig blijkt zal deze
voorbereiding gestopt worden.

Met het oog op compensatie van (verdere) planuitval en verbetering van de verhouding zon-wind hebben wij
onlangs- op verzoek van Provinciale Staten - adviesbureau Bosch & Van Rijn opdracht gegeven om te
inventariseren waar in de provincie Utrecht mogelijk kansen voor windenergie te verwachten zijn, naast de reeds
ingebrachte locaties in de RES'en. Dit rapport kunt u in de bijlage van het Statenvoorstel vinden. Het sluit aan bij de
afspraken uit het RUP om het voortouw te nemen in het aanvullen van bouwblok 4. De komende periode willen wij
via de RES'en én 1-op-1 samen met u kijken welke van deze potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie
onderdeel van de RES kunnen worden zodat het RES-bod tijdig gerealiseerd kan worden.

Oproep

Wij roepen u op om het gesprek met uw gemeenteraad aan te gaan over de uitkomsten van de Tussenbalans en
over de in het rapport genoemde potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie. Voor 1 december 2022
ontvangen wij graag uw concrete bestuurlijke voornemen voor extra windlocatie(s) in uw gemeente. Dit kunnen ook
meerdere onderbouwde en realistische zoekgebieden betreffen, voorzien van een overzicht van het te doorlopen
proces en planning om tot planuitwerking, besluitvorming en vergunningverlening in het tijdspad van de RES te
komen. Daarnaast roepen we u op lopende plannen en initiatieven die zich bij u hebben gemeld, in behandeling te
nemen en integraal af te wegen. Dit zodat conform afspraken in de RES begin 2025 voldoende initiatieven vergund
kunnen zijn.

U kunt er ook voor kiezen de mogelijke keuze én realisatie voor aanvullende locaties over te laten aan de provincie.
Wettelijk zijn wij als provincie bevoegd plannen vast te stellen voor windparken van meer dan 5 MW. Bij vaststelling
van de Tussenbalans door Provinciale Staten in september 2022 zullen wij dan ook voorstellen om in te stemmen
met de mogelijkheid gebruik te maken van onze ruimtelijke bevoegdheden, wanneer het onverhoopt niet lukt om
gezamenlijk tot voldoende aanvullende locaties te komen. Liever zien we dat u de plannen zelf verder uitwerkt,
maar ook in de situatie dat wij onze ruimtelijke bevoegdheid inzetten zullen wij nauw blijven samenwerken met
gemeenten, zowel 1-op-1 als in RES-verband. Uiteindelijk willen we allen onze gezamenlijke RES-biedingen
gestand doen en daarbij is een goede regionale samenwerking tussen de verschillende RES-partners voor ons
uitgangspunt, met respect voor ieders eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
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Het gezamenlijke regionaal belang staat daarbij voor ons voorop, zeker ook omdat een goede inpassing van
grootschalige opwek een gemeentegrensoverstijgend perspectief vraagt. Daarom vertrouwen wij erop dat het ons
gezamenlijk zal lukken om tijdig tot voldoende aanvullende locaties te komen en zien wij uit naar de samenwerking
met u in dezen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Léeuwen
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BIJLAGEN 

1. Tussenbalans Regionale Energiestrategieën provincie Utrecht

2. Begrippenkader NP RES

3. Overzicht coalitieakkoorden

4. Monitoringsrapportage RES U16

5. Informatiebrief RES Foodvalley

6. Voortgangsrapportage IJkmoment 1 Amersfoort

7. Voortgangsrapportage IJkmoment 2 Amersfoort

8. Potentiële onderzoeksgebieden windenergie Provincie Utrecht Bosch & van Rijn

9. Brief Tussenbalans:

a. U16

b. Amersfoort

c. Foodvalley

Gevraagd besluit: 

1. De Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht vast te stellen;

2. Vast te stellen dat er met de huidige voortgang in de uitvoering van de drie Utrechtse RES’en onvoldoende

perspectief is dat de boden tijdig worden gehaald en aanvullende inzet van de Utrechtse RES-partners daarom

noodzakelijk is;

3. De provinciale aanvullende inzet te richten op de realisatie van bestaande zoekgebieden in de RES’en 1.0 én

het in beeld brengen van nieuwe windlocaties. Daarbij te streven naar de realisatie van tenminste 1 TWh

grootschalige windenergie op land in de provincie Utrecht in 2030;

4. Gedeputeerde Staten op te dragen om gemeenten aan te moedigen en te ondersteunen om voor 1 december

2022 bestaande windplannen te concretiseren en tot aanvullende windlocaties te komen en hen, waar nodig,

te helpen bij het starten van ruimtelijke procedures voor alle in de RES’en opgenomen zoeklocaties;
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5. Gedeputeerde Staten op te dragen om begin 2023 een voortgangsrapportage op te stellen, waarin inzicht

wordt gegeven of het totaal aan windlocaties voldoende is om 1 TWh te realiseren in 2030;

6. Indien bij deze voortgangsrapportage onvoldoende opwek voor wind is toegevoegd, te starten met een

projectbesluit- of inpassingsplanprocedure. Hierin nauw overleg met in elk geval de gemeenten, netbeheerder,

waterschappen en RES-regio’s te zoeken en middels een planMER op een transparante wijze tot een selectie

te komen van locaties met speciale aandacht voor:

- Kwaliteit leefomgeving, in het bijzonder beperken van geluidshinder;

- Ecologie, met specifiek aandacht voor risico op slachtoffers van vogels en vleermuizen;

- Landschap, waarbij wordt aangesloten bij de denkrichtingen in de RES’en zoals opwek bij

hoofdinfrastructuur en vanuit een regionaal, gemeentegrens overstijgend perspectief;

- Aansluitbaarheid op en efficiënte benutting van het elektriciteitsnet.

7. Gedeputeerde Staten op te dragen om bij de mogelijke planvorming te streven naar 50% lokaal eigendom;

8. Gedeputeerde Staten op te dragen om, indien besloten wordt tot inzet van het instrument projectbesluit,

Provinciale Staten daarbij te betrekken conform de 'Werkwijze programma's en projectbesluiten'.

Inleiding: 

Aanleiding 

In het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken. Inmiddels 

geldt een ambitie van 55% vermindering in Europees verband welke is opgenomen in het coalitieakkoord van het 

huidig kabinet met een streven naar 60% vermindering. De provincies en gemeenten hebben zich aan de 

afspraken uit het Klimaatakkoord verbonden. Eén van de afspraken om de doelen uit het Klimaatakkoord te 

behalen, is het opwekken van landelijk tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land in 2030 door middel van 

grootschalige zonne- en windenergie. In de Omgevingsvisie is de ambitie vastgelegd om in 2030 minimaal 55% van 

het elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht op te wekken uit hernieuwbare bronnen op het eigen grondgebied.  

Om deze afgesproken opwekcapaciteit op land te realiseren hebben 30 regio’s in het kader van de Regionale 

Energie Strategie (RES) een bod gedaan voor het aandeel dat zij voor deze 35 TWh leveren. In de afgelopen jaren 

hebben wij samen met de drie regio’s in de provincie gewerkt aan een proces waarin de regio’s zich hebben 

gecommitteerd aan een opwek van grootschalige duurzame elektriciteit van in totaal 3,05 TWh. Regio Foodvalley 

ligt gedeeltelijk in Gelderland, waarmee het Utrechtse deel van de drie regio’s opgeteld 2,4 TWh omvat.1 Deze 

boden2 zijn vastgelegd in RES 1.0 welke op 30 juni (Foodvalley en regio Amersfoort) en 6 oktober 2021 (regio U16) 

door uw Staten en andere RES-partners (m.u.v. Montfoort) zijn vastgesteld. Realisatie van de boden is 

noodzakelijk voor het behalen van de provinciale doelstelling om minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik in de 

provincie Utrecht op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Aanvullend aan de realisatie van de 2,4 TWh in de 

RES’en is ook de groei van kleinschalig zon op dak nodig voor het behalen van de provinciale doelstelling. De groei 

van kleinschalig zon op dak ligt op koers. Om de 2,4 TWh opwek in de RES’en te realiseren, wordt grootschalig zon 

op dak gestimuleerd en dienen gemeenten omgevingsvergunningen te verlenen aan initiatiefnemers van een wind- 

of zonnepark. Om zeker te stellen dat de benodigde opwek in 2030 gerealiseerd is, moeten in het tijdspad van de 

RES de vergunningen uiterlijk 1 januari 2025 zijn afgegeven.  

Bij de vaststelling van RES 1.0 hebben uw Staten verzocht een tussenbalans op te stellen waarin inzicht wordt 

gegeven in de voortgang van de realisatie van de RES-boden. Hierbij zijn tevens verschillende moties ingediend, 

de voortgang daarvan is met de brief Stand van zaken uitvoering moties RES 1.0 aan u teruggekoppeld. Met motie 

49a ‘RES in balans’ heeft u een oproep gedaan om zoeklocaties voor windenergie versneld te onderzoeken en als 

provincie een regierol op te pakken en zich in te spannen voor een gebiedsgerichte evenwichtige verhouding 

tussen zonnepanelen en windmolens in de RES Amersfoort en Foodvalley. Dit is vervolgens op uw verzoek ook 

1 Hier is uitgegaan van ongeveer 0,1 TWh, gebaseerd op de voornemens van de Utrechtse gemeenten, inclusief al 
aanwezige opwek en pijplijn. 
2 De term ‘boden wordt in de RES gebruikt als meervoud van ‘bod’. Zoals ook bij vaststelling van RES 1.0 sluiten 
wij aan bij deze term. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/PS2021MM06-02-Besluit-Regionale-Energiestrategieen-1-0-Amersfoort-en-Foodvalley.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/06-oktober/14:00/PS2021MM07-02-Besluit-Regionale-Energiestrategie-1-0-RES-regio-U16.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2022/20-april/13:30/2022MM48-01-SB-Stand-van-zaken-uitvoering-moties-RES-1-0.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jun_2021/Prov_Utrecht_-_PS2021MM06_Motie_49A_RES_in_balans__ingediend_door_GroenLinks_e.a_AANVAARD.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jun_2021/Prov_Utrecht_-_PS2021MM06_Motie_49A_RES_in_balans__ingediend_door_GroenLinks_e.a_AANVAARD.pdf
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toegezegd voor de RES U16. In motie 54 ‘provinciale dimensie in beeld’ vraagt u een om een coördinerende rol te 

nemen in gemeentegrens overstijgende plannen. Hiervoor zijn wij, op verzoek van en in samenwerking met 

betrokken gemeenten, voor energiecorridors langs de A28 en A12 procesaanpakken verder aan het uitwerken. Met 

motie 53 ‘draagvlak en jeugd’ heeft u verzocht te helpen bij het vergroten van draagvlak en jongeren te betrekken. 

Om gemeenten te helpen draagvlak te vergroten hebben we hen onder andere geholpen met het vormgeven van 

participatie door kennisuitwisseling, inzet experts en juridische checks. Ook is samen met Jong RES en de NMU 

een plan gemaakt voor het opzetten van lokale jongerengroepen die meedenken over energietransitie in zoveel 

mogelijk gemeenten. Tenslotte is met motie 94 ‘provincie als verbinder’ specifiek voor de U16 regio gevraagd een 

analyse te maken om te bezien of het gezamenlijke doel van 1,8 TWh binnen bereik is en hierbij o.a. te kijken naar 

de verhouding zon/wind. 

Hoofdlijnen uitkomsten Tussenbalans 

De Tussenbalans (zie bijlage) is, aan de hand van de monitoringsrapportages van de drie RES-regio’s en in 

overleg met deze regio's opgesteld. De Tussenbalans laat voor zon op dak een positieve groei zien. Dit blijven we 

als provincie stimuleren door bijvoorbeeld het opstellen van een afwegingskader voor zon op dak om zo in kaart te 

brengen waar veel potentie is, rekening houdend met het elektriciteitsnet. In U16 bieden we hiervoor een 

‘projectcoördinator zon op dak’ die gemeenten sinds enkele maanden gericht ondersteunt bij het benutten van 

grotere daken. Ook zal deze in de andere regio’s de geleerde lessen inbrengen. Dit zorgt voor meer inzicht in de 

exacte mogelijkheden per gebied, en draagt daarmee bij aan concretisering van het aandeel zon op dak in het 

RES-bod. De ontwikkeling van zon op land en met name wind op land blijft echter achter. Voor zonnevelden en 

windparken verkeert een grote meerderheid van de plannen nog in de onderzoeksfase en er zijn weinig ruimtelijke 

procedures gepland, laat staan op gang gekomen.  

Om een realistisch beeld te krijgen van welk aandeel van alle plannen ook daadwerkelijk in 2030 gerealiseerd is, is 

het stadium waarin plannen en projecten zich bevinden van belang. Het Nationaal Programma RES (NP RES) 

heeft daarom een methode ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe groot het deel van de plannen is dat realistisch 

gezien ook in 2030 verwezenlijkt is. Als we deze methode toepassen op de RES’en, dan blijkt dat slechts 1,38 TWh 

van de 2,4 TWh met de huidige stand van de RES’en realistisch gehaald zal worden 

Zorgelijk hierbij is dat de balans zon-wind verder is verslechterd doordat meerdere windenergie initiatieven 

afgevallen zijn bij of na behandeling van de RES 1.0. De huidige verhouding vermogen zon-wind van alle plannen 

opgenomen in de RES, zonder toepassing van de methode NP RES, is ongeveer 90% zon -10% wind. Dit terwijl de 

optimale verhouding in een duurzaam toekomstig energiesysteem een gelijk vermogen zonne- en windenergie is. 

De Tussenbalans laat dus zien dat extra inzet van de RES-partners nodig is, met name voor windenergie. 

Vervolgstappen  

De komende periode is bepalend om de gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren binnen het tijdspad van de RES. 

Hieronder schetsen wij een route met vervolgstappen die wij nodig achten voor het behalen van de doelstellingen 

zoals vastgelegd in de RES’en.  

De komende periode willen we samen met samenwerkingspartners in de drie RES-regio’s zorgen dat het aandeel 

windenergie vergroot wordt en lopende windplannen voortvarend naar een volgende fase worden gebracht. 

Planuitval treedt nu al op en het is dan ook cruciaal dat er voldoende extra locaties zijn om verder te onderzoeken. 

In navolging van uw vraag in de motie 49A ‘RES in balans’ om zoeklocaties voor windenergie versneld te 

onderzoeken hebben wij aan de RES-tafels besproken of gemeenten zelf hierin het voortouw wilden nemen of dat 

het hun voorkeur had dat de provincie, als partner in de RES, deze rol op zich zou nemen. Alle drie de regio’s 

gaven de voorkeur dat de provincie hierin het voortouw zou nemen. Hierop hebben wij potentiële gebieden in beeld 

gebracht en deze aangeboden aan de RES-partners. Tevens hebben wij aangeboden om gemeenten de komende 

periode te ondersteunen bij het nader onderzoeken van deze gebieden. Deze gebieden zijn tot stand gekomen 

door eerst op grond van wettelijke beperkingen (zoals geluid en veiligheid) en de Interim Omgevingsverordening 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM06-Motie-54-provinciale-dimensie-in-beeld-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM06-Motie-53-Draagvlak-en-jeugd-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM06-Motie-53-Draagvlak-en-jeugd-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM07-Motie-94-Provincie-als-verbinder-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jun_2021/Prov_Utrecht_-_PS2021MM06_Motie_49A_RES_in_balans__ingediend_door_GroenLinks_e.a_AANVAARD.pdf
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(Natura 2000 en Ganzenrustgebieden) gebieden af te laten vallen. Vervolgens zijn de meer complexe gebieden 

voor windenergie buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om: 

• Natuur Netwerk Nederland (NNN),

• weidevogelkerngebieden,

• stiltegebieden (stille kern en bufferzone), en

• rode en oranje zonering van de Hollandse Waterlinies uit het Afwegingskader Energietransitie Hollandse

Waterlinies.

Dit heeft geleid tot circa 70 potentiële onderzoeksgebieden welke zijn ingebracht in de RES’en om verder te 

onderzoeken. Dit overzicht van potentiële locaties is bedoeld als aanmoediging en inspiratie voor gemeenten. 

Initiatieven en projecten buiten deze locaties blijven mogelijk met toepassing van de Omgevingsverordening en 

geldende wet- en regelgeving. Het staat gemeenten dan ook vrij om plannen te vormen buiten deze door ons 

aangedragen locaties.  

In lijn met de geest van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie, gaat onze voorkeur uit naar besluitvorming op 

gemeentelijk niveau. Dit past ook bij hoe het RES-proces ingericht is. Wij willen gemeenten dan ook de 

gelegenheid bieden en oproepen om planvorming en uitwerking van bestaande RES-locaties te versnellen en met 

aanvullende windlocaties te komen. Belangrijk daarbij is dat de grote steden, als grote/grootverbruiker, hun 

verantwoordelijkheid blijven nemen en zich inspannen om een zo groot mogelijke bijdrage in de opgave te 

realiseren. Het is evident dat er ook locaties elders in de provincie noodzakelijk zijn. Wij gaan de komende periode 

samen met gemeenten en RES regio’s potentiële windgebieden onderzoeken en beoordelen waar voor hen kansen 

liggen. In lijn met motie 53 ‘draagvlak en jeugd’ willen wij de komende periode we gemeenten blijven ondersteunen 

in het creëren van draagvlak en zal door middel van het betrekken van jong RES ook het perspectief van jongere 

generaties ingebracht worden.  

Daarnaast gaan wij ook zelf door met onderzoek naar locaties die vanuit provinciaal perspectief ruimtelijk kansrijk 

zijn. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met effect op leefomgeving (waaronder beperken 

geluidshinder), het behoud van natuurwaarden en ecologie (waaronder het risico op slachtoffers bij vogels en 

vleermuizen) en landschap. In aansluiting op de denkrichtingen in de RES’en wordt gezocht naar mogelijkheden 

langs hoofdinfrastructuur, rekening houdend met effecten op openheid van bijvoorbeeld weidelandschap. Hierbij 

kiezen we voor een bovenlokaal perspectief voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing, waarbij 

landschappelijke structuren prevaleren boven gemeentegrenzen. Windenergie is hierbij geen geïsoleerde 

ontwikkeling. Er wordt daarom ook rekening gehouden met de verschillende maatschappelijke opgaven die nu in 

het landelijk gebied spelen. Daarnaast zal in dit onderzoek aandacht besteed worden aan participatieprocessen die 

op gemeentelijk niveau reeds hebben plaatsgevonden en tot voorkeur voor bepaalde windlocaties hebben geleid. 

Dit proces zal dan ook in nauwe afstemming met in elk geval de gemeenten, netbeheerder, waterschappen en 

RES-regio’s plaatsvinden.  

Wij vragen gemeenten om uiterlijk 1 december 2022 middels een collegebesluit aan te geven wat hun planning in 

het tijdspad van de RES is voor het doorlopen van planologische procedures voor windlocaties. Dit geldt voor zowel 

windlocaties uit RES 1.0 waar nog geen ruimtelijke procedure voor is gestart, als voor aanvullende locaties, waarbij 

ook in eerste instantie gestart kan worden met meerdere zoekgebieden. Wij vragen hen ook daarbij aan te geven 

hoeveel opwek zij voorzien voor deze locaties. We gaan de komende tijd graag met de gemeenten in gesprek over 

de manier waarop wij hen hierbij kunnen ondersteunen. Zo zullen de samenwerkingsverbanden in de 

energiecorridors langs de A28 en A12, waarin wij momenteel in goede samenwerking met betrokken gemeenten 

het voortouw nemen, benut worden om de plannen en procedures voor energielandschappen langs deze corridors, 

inclusief de mogelijkheden voor windenergie te concretiseren. Dit hele proces wordt continu afgestemd op de het 

proces van de RES’en.  

In de regio Foodvalley zal hierbij bijzondere aandacht zijn voor de samenhang tussen de Utrechtse en Gelderse 

gemeenten die samen één RES-regio vormen met één bod waar alle RES-partners hun bijdrage leveren. De 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM06-Motie-53-Draagvlak-en-jeugd-ingediend-door-CDA-AANVAARD.pdf
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mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie in het Utrechtse deel van deze regio sluiten aan bij de 

samenwerking met aangrenzende gemeenten zoals langs de A12 en tussen Rhenen en Wageningen. 

Na 1 december stellen wij een voortgangsrapportage op en brengen wij in beeld of er op dat moment voldoende 

concrete windplannen zijn en daarmee zicht op het tijdig en realistisch halen van de RES-boden in alle drie de 

regio’s. Als dat niet het geval mocht zijn, dan brengen wij in beeld hoe we het instrument projectbesluit3 willen 

inzetten om te waarborgen dat de doelen gerealiseerd worden. Gezien de Tussenbalans is het hierbij alleen 

noodzakelijk in te zetten op windenergie. Begin 2023 informeren we uw Staten over de voortgangsrapportage en 

het vervolgproces. Indien uit de voortgangsrapportage blijkt dat bestaande en toegevoegde windplannen niet 

voldoende zijn om in 2030 1 TWh wind op land te realiseren en daarmee het realistisch en tijdig halen van de RES- 

boden uit zicht dreigt te raken, dan voeren wij, in lijn met de ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten’, medio 

2023 een startgesprek met uw Staten voor een (of meerdere) projectbesluit(en). In geval van meerdere 

projectbesluiten streven wij ernaar het proces tegelijk te starten. Zoals ook te lezen in de Tussenbalans is de 1 

TWh een balans tussen de gewenste optimale verhouding zon-wind op het elektriciteitsnet, welke idealiter 50-50 is, 

en algemene voorkeuren voor zon in de RES.  

Voorliggend voorstel zien wij als een pré-startgesprek, specifiek gericht op de inzet van het instrument 

projectbesluit voor windenergie in zijn algemeenheid. Als op basis van de voortgangsrapportage blijkt dat inzet van 

een projectbesluit aan de orde is, dan starten wij met de eerste stap behorende bij een planMER: het opstellen en 

publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het uitvoeren van een planMER zorgt ervoor dat we een zeer 

uitgebreide, zorgvuldige en integrale afweging kunnen maken voor de meest geschikte locaties voor windenergie. 

Het direct starten van het voorwerk voor deze procedure is nodig om geen tijd te verliezen indien onvoldoende 

windplannen zijn toegevoegd, maar kan stopgezet worden indien het niet nodig blijkt. Het verder uitwerken van de 

planMER zullen wij in nauw overleg met gemeenten doen. Ook als wij de ruimtelijke procedure trekken, is het 

immers belangrijk om samen te werken met betrokken gemeenten. Daarnaast moeten verschillende plannen in de 

in de RES herijkt worden. Bijvoorbeeld omdat er gebieden concreter worden of nieuwe bijkomen. Door dit planMER 

in afstemming van de RES op te stellen, kan het ook een basis bieden voor herijking in plannen die binnen de RES 

plaatsvindt.  

Het beschreven tijdspad sluit zo goed aan op tijdslijn van de RES. Daarvoor moet namelijk op 1 juli 2023 een 

voortgangsdocument opgeleverd worden. Om op dat moment weer op schema te liggen moeten op korte termijn 

extra plannen toegevoegd worden. Onze voortgangsrapportage geeft zo ook inzicht in de noodzaak tot eventuele 

herijking van de RES. Over de recente verandering in het RES-proces waarin onderscheid gemaakt wordt tussen 

een voortgangsdocument en herijking wordt u binnenkort door ons verder geïnformeerd. 

Rijksnormen 

Momenteel werkt het Rijk aan het onderzoeken van afstandsnormen en nieuwe milieunormen voor windturbines. 
Door de Raad van State uitspraak inzake windpark Delfzijl Zuid- Uitbreiding (ECLI:NL:RVS:2021:1395) is het niet 

mogelijk om de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid uit het Activiteitenbesluit van toepassing te 

verklaren op een windpark van 3 of meer turbines. In de tussentijd kunnen per project locatie-specifieke normen 

gesteld worden om aan te toetsen. De aangepaste Rijksnormen worden verwacht in 2023 en daarmee zullen ten 

tijde van een eventuele toetsing aan milieunormen voor een projectbesluit naar alle waarschijnlijkheid Rijksnormen 

beschikbaar zijn. Afgezien van voldoen aan normen moeten windparken goed ingepast worden op locaties die 

daarvoor in de provincie geschikt zijn. Indien we gebruik moeten maken van een projectbesluit zal het beperken 

van geluidshinder voor omwonenden een belangrijk uitgangspunt zijn. 

Belang  

De realisatie van de boden die in RES 1.0 werden gedaan is van belang voor het behalen van het aandeel 

duurzame elektriciteit dat nodig is om de afspraken in het Klimaatakkoord, waar provincie, gemeenten en 

3 Wij gaan ervan uit dat per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treedt. Indien dit niet het geval is zal het 
ruimtelijk instrumentarium onder het huidige recht van toepassing blijven. Waar in dit document gesproken wordt 
van een projectbesluit, zal het in dat geval gaan om een inpassingsplan en zullen dan de daarvoor geldende 
procedures doorlopen moeten worden.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf
https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1-r3/
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waterschappen zich allen aan hebben verbonden, na te komen en voor het behalen van ons doel uit de 

Omgevingsvisie . In de Omgevingsvisie is aangegeven dat wanneer binnen het tijdspad voor de RES’en in een 

gemeente de afgesproken doelen niet gehaald worden en logische locaties niet benut worden, de provincie bereid 

is het volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten, teneinde voldoende duurzame energie opwek te 

realiseren. Deze Tussenbalans laat zien dat zonder aanvullende inzet op wind de doelen van de RES’en niet 

gehaald worden. Als partner in de RES heeft de provincie een belangrijke eigen verantwoordelijkheid om te sturen 

op het behalen van de doelstellingen. Daarom bevat dit statenvoorstel een route met vervolgstappen voor het 

behalen van de doelstellingen zoals vastgelegd in de RES’en, waarbij de eerste stap is om gemeenten te bewegen 

en ondersteunen om zelf bestaande en nieuwe plannen voor windlocaties tijdig te concretiseren en in procedure te 

brengen en daarna indien nodig ons ruimtelijk instrumentarium in te zetten.  

Concrete vraag 

Wij vragen uw Staten de Tussenbalans vast te stellen. Hieruit blijkt dat er onvoldoende perspectief is dat de boden 

van de drie Utrechtse RES’en tijdig worden gehaald en aanvullende inzet op wind noodzakelijk is. Ook vragen we 

uw Staten ons opdracht te geven begin 2023 een voortgangsrapportage op te stellen, waarin inzicht wordt gegeven 

of er door gemeenten voldoende windlocaties zijn ingebracht om in 2030 1 TWh windenergie te kunnen realiseren, 

en indien dit niet het geval is, aan te geven met welke selectie van gebieden een projectbesluitprocedure gestart 

wordt.  

Juridische en andere relevante kaders: 

• Artikel 158 Provinciewet: GS zijn betrokken bij het opstellen van de RES’en. Zij handelen daarbij in

overeenstemming van artikel 2 Klimaatwet;

• Omgevingsvisie (PS 10 maart 2021), Interim Omgevingsverordening (PS 10 maart 2021) en

Omgevingsverordening (PS 30 maart 2022);

• Programmaplan Energietransitie 2020-2025 (Programmalijn 2 Duurzame energie) en de programmabegroting

2022 (Beleidsdoel 4.2); en

• Elektriciteitswet (die gewijzigd wordt door de Omgevingswet) en de nieuwe Energiewet die naar verwachting

2023 inwerking treedt.

Indien inzet van een ruimtelijk instrumentarium nodig blijkt, zijn op basis van Elektriciteitswet art 9.e en f provinciale 

staten bevoegd voor de planologische procedure voor opwek van installaties voor de opwek van windenergie 

tussen 5 en 100 MW. In art. 6.2 van het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet, welke naar verwachting in 2023 

in werking zal treden is een soortgelijke bepaling opgenomen. Hierin is tevens bepaald dat het ruimtelijk instrument 

voor windenergie in die gevallen een projectbesluitprocedure is. De procedure voor een projectbesluit wordt 

vastgelegd in Omgevingswet afdeling 5.2. De samenwerking met provinciale staten bij een projectbesluit is in onze 

provincie vervolgens vastgelegd in de ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten’ (vastgesteld door uw Staten op 

9 februari 2022).  

Argumentatie: 

Inzet ruimtelijk instrumentarium nodig voor realisatie 2,4 TWh in 2030 

Als onderdeel van de Tussenbalans heeft u ons gevraagd om aan te geven of inzet van provinciale ruimtelijke 

instrumenten op specifieke locaties gewenst of noodzakelijk is. Zoals uit de Tussenbalans blijkt, wordt naar 

verwachting maar ongeveer de helft van de totale boden binnen de provincie op tijd gerealiseerd. Daarbij komt dat 

de doelstelling uit het klimaatakkoord nog verhoogd wordt van 49% naar 55% en het kabinet zelfs streeft naar 60% 

CO2 reductie. Om de doelstellingen te behalen, is het op korte termijn nodig meer ruimtelijke procedures te starten 

en te versnellen.  

In de RES-regio’s blijft het belangrijk elkaar op ieders verantwoordelijkheid aan te spreken. Als provincie kunnen wij 

hierin helpen door de urgentie duidelijk te maken en door in te zetten wat nodig is om de boden te realiseren. De 

insteek van dit proces is dat gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen om aanvullende locaties voor 

windenergie mogelijk te maken. De voortgangsrapportage laat zien of het zicht op realisatie van de doelen 

voldoende verbeterd is. Als dat niet het geval mocht zijn, dan brengen wij in beeld hoe en voor welke verder te 

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01?s=SANMmAIGAWuZIkOEQ0E6xD-AZPICP37-AF9AAGThyCgg
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-maart/20:00/PS2021OGV02-02-Besluit-Omgevingsvisie-en-Interim-Omgevingsverordening.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-maart/20:00/PS2021OGV02-02-Besluit-Omgevingsvisie-en-Interim-Omgevingsverordening.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/23-maart/10:30/Vaststelling-Omgevingsverordening-provincie-Utrecht-2022-ontwerpbesluit-PS2022OGV02.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf
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onderzoeken ruimtelijk kansrijke gebieden we het instrument projectbesluit willen inzetten om te waarborgen dat de 

doelen gerealiseerd worden. 

Inzet op windenergie is nodig 

Uit de Tussenbalans blijkt dat de plannen en projecten binnen de RES voor het grootste deel uit zonne-energie 

bestaan en windprojecten achterblijven. Naast zonne-energie is ook windenergie nodig voor het toekomstig 

energiesysteem. Op de momenten dat de zon niet schijnt moet ook energie beschikbaar zijn en daar kan 

windenergie in een groot deel van de tijd in voorzien. Doordat windenergie vaker beschikbaar is in Nederland, 

maakt deze vorm van energie ook veel efficiënter gebruik van de schaars beschikbare netcapaciteit. Windenergie 

kan door hogere vollasturen namelijk per aansluiting/kabel drie keer zoveel energie opwekken als zonne-energie. 

Windenergie heeft lagere maatschappelijke kosten voor de netinfrastructuur, maar daarnaast is de opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit uit windenergie überhaupt goedkoper dan zonne-energie. De noodzaak van een betere 

verhouding wind-zon wordt in de RES 1.0 documenten van Amersfoort en U16 ook onderkend. De afkondiging van 

netcongestie vond na de vaststelling van RES 1.0 plaats, waardoor de urgentie van een efficiënt energiesysteem 

alleen maar groter is geworden. Daarnaast legt windenergie slechts een beperkt beslag op de schaarse ruimte. 

Voor 1 TWh zonne-energie is namelijk grofweg 1000 hectare grond nodig. 

In de loop van het RES-proces is het aandeel windenergie steeds lager geworden. Bij RES 1.0 was alle 

windambitie bij elkaar nog goed voor 0,9 TWh. Een optimale verdeling volgens Netbeheer Nederland is een 50%-

50% verdeling van opgesteld vermogen zonne-energie en windenergie, wat zich vertaalt in een verhouding in 

opwek van grofweg 75% wind en 25% zon. Streven naar een verhouding van 50%-50% gaat te ver, omdat dit geen 

recht doet aan de algemene voorkeur voor zonne-energie die uit de RES’en blijkt. Om toch het elektriciteitsnet 

beter te benutten zien wij het als realistisch en noodzakelijk om te streven naar realisatie van te minste 1 TWh 

windenergie in 2030. Dit staat gelijk aan ongeveer 60 moderne windturbines.  

De wijze waarop berekend wordt in hoeverre de 1 TWh in 2030 gehaald wordt is als volgt: 

De (grotendeels nog relatief zachte) plannen voor windenergie die nu in de RES’en zitten tellen op tot 0,702 TWh. 

De windlocaties (zowel bestaand als nieuw toegevoegd) waar gemeenten zich de komende periode over buigen 

zullen voorzien worden van een planning conform het tijdspad van de RES én een collegebesluit. De NP RES-

systematiek kent in dit geval 2 fasen: ‘voortraject’ en ‘RO procedure’. Formeel is er dan nog geen spraken van een 

‘RO procedure’, maar er kan zeker ook niet meer gesproken worden van een ‘voortraject’. Deze windlocaties zullen 

dan ook beschouwd worden als fase ‘RO procedure’ waarbij een realisatiegraad van 50% geldt en dus ook op die 

manier meetellen voor de realisatie van 1 TWh. 

Het streven naar de realisatie van 1 TWh windenergie in 2030, houdt dus in dat er voor meer dan 1 TWh aan RO 

procedures gestart moet worden. Hoeveel meer is afhankelijk van de fase waarin de plannen verkeren.  

Doelen en brede welvaart indicatoren: 

Dit statenvoorstel levert een wezenlijke bijdrage aan de doelen op het gebied van energietransitie. Het draagt bij 

aan het ruimtelijk mogelijk maken van groei van duurzame energie (Omgevingsvisie, par. 4.2.2). Het is in lijn met 

het doel van de Omgevingsvisie om in 2030 minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht op te 

wekken uit hernieuwbare bronnen op het eigen grondgebied en uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale provincie te zijn. 

Een toekomstbestendig energiesysteem met zonne- en windenergie is hiervoor noodzakelijk. 

Participatie: 

Participatie is en blijft een belangrijk onderdeel van de RES. Dit heeft verschillende vormen zoals reguliere 

stakeholder-overleggen en raadpleging door middel van een burgerforum. Hierin zijn alle stakeholders inwoners, 

ondernemers, maatschappelijke partners, netbeheerders en medeoverheden betrokken. 

De provincie biedt voorts al langer ondersteuning aan gemeenten om participatieprocessen vorm te geven met o.a. 

uitwisselingssessies, inzet van juridische expertise bij het vormgeven van participatiebeleid en de mogelijkheid om 

visualisatietools te gebruiken. Daar bovenop kunnen gemeenten sinds het najaar 2021 gebruik maken van 

aanvullende ondersteuning bij het vormgeven van participatieprocessen. Voorbeelden van deze nieuwe 

ondersteuning zijn een bijdrage aan de organisatie van een excursie voor raadsleden over de RES, inzet van 

experts op het gebied van financiële participatie en het meedenken bij de opzet van burgerpanels en/of burgerfora.  

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01?s=SANMmAIGAWuZIkOEQ0E6xD2DwPh7Aj9-_gBfQABk4cgoI


8 van 11 

In de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie provincie Utrecht (USET) is de mogelijkheid opgenomen 

voor gemeenten om 50% cofinanciering aan te vragen voor participatietrajecten in zoekgebieden voor zonne- en 

windenergie Een uitgebreidere toelichting over verdere participatie is te vinden in de bijlage ‘Tussenbalans’. 

Financiële consequenties: 

De kosten voor het nader onderzoeken van de potentiële onderzoeksgebieden en het uitvoeren van een planMER 

kunnen gedekt worden uit de bestaande middelen die beschikbaar zijn in de Programmabegroting 2022 voor 

programma 4 (beleidsdoel 4.2).  

De kosten die gemoeid zijn met een procedure voor een projectbesluit worden momenteel in kaart gebracht. In dat 

kader is het uitgangspunt dat we als provincie de voor het project toerekenbare kosten verhalen op de 

initiatiefnemer van het windproject.  

Vervolg: 

Na behandeling van dit voorstel door uw Staten informeren wij de gemeenten per brief over dit besluit. Op 6 juli 

2022, na het vaststellen van dit statenvoorstel in ons college hebben wij hen ook per brief geïnformeerd over de 

Tussenbalans en opgeroepen tot extra inzet op windenergie en aangeboden hierbij te ondersteunen. Ook zijn op 6 

juli alle gemeenten uitgenodigd om hen mondeling een nadere toelichting te geven en de urgentie, het belang aan 

te geven en onze ondersteuning aan te bieden en het gesprek aan te gaan over het vervolgproces. Op 22, 23 en 

24 juni zijn de Tussenbalans en vervolgstappen om te komen tot realisatie van ons gezamenlijke bod aan de 

bestuurlijke RES-tafels van de drie regio’s besproken.  

De komende periode werken wij samen met gemeenten aan het verder aanvullen en concretiseren van 

planvorming voor windlocaties. Dit doen wij zowel in RES-verband als één op één met alle gemeenten. Na 1 

december 2022 stellen we op basis van de aangevulde locaties en actuele stand van zaken een 

voortgangsrapportage op.  

Daarnaast anticiperen wij op de mogelijke inzet van een projectbesluit door de eerste stap in het proces van een 

projectbesluit voor te bereiden. Dit doen wij onder andere door op basis van het eerste overzicht van potentiële 

onderzoeksgebieden een zorgvuldige afweging te maken van welke locaties ruimtelijk kansrijk zijn en gemeenten 

en andere partners worden hier nauw bij betrokken. 

Begin 2023 worden uw Staten middels een statenbrief geïnformeerd over de voortgangsrapportage. Indien er 

onvoldoende windlocaties zijn toegevoegd om in 2030 1 TWh te realiseren, kondigen wij een startgesprek voor de 

projectbesluitprocedure aan. Hierbij brengen wij in beeld welke selectie van gebieden ruimtelijk kansrijk is. Op basis 

van de voortgangsrapportage zullen wij bij de noodzaak tot inzet van een projectbesluit een planMER procedure 

starten, met als eerste stap de publicatie van de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze eerste stap is nodig om de 

start van een projectbesluitprocedure voor te bereiden. 

Wanneer een provinciaal projectbesluit noodzakelijk blijkt, volgt – na de verkiezingen voor Provinciale Staten – het 

startgesprek zoals opgenomen in de procedure conform de door uw Staten vastgelegde kaders in ‘Werkwijze 

programma's en projectbesluiten’.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643957/1
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf


9 van 11 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 



10 van 11 

Ontwerp-besluit 

Besluit op 21‑09‑2022 tot vaststelling van Tussenbalans Regionale Energiestrategieën provincie Utrecht. 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 21‑09‑2022. 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 05-07‑2022 

met nummer UTSP-279699493-31604 , 

van afdeling SLO, team PL1. 

Overwegende dat: 

- De provincie Utrecht, net als andere lokale overheden zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen

zoals opgenomen in het Klimaatakkoord (zie PS-besluit van 6 november 2019 PS2019MM04);

- In de Provinciale Omgevingsvisie is opgenomen om in 2030 minimaal 55% van het

elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht op te wekken uit hernieuwbare bronnen op het eigen

grondgebied;

- Provinciale Staten de Utrechtse Regionale Energie Strategieën 1.0 hebben vastgesteld en zich –

samen met de gemeenteraden en de algemene besturen van de waterschappen – hebben verbonden

aan het bod van 2,4 TWh duurzame opwek middels zonne- en windenergie;

- In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat lokale overheden uiterlijk voor 1 januari 2025 de

omgevingsvergunningen voor wind en zon hebben verleend;

- Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten bij de besluitvorming over de RES 1.0 opdracht hebben

gegeven tot het opstellen van een Tussenbalans, ten einde medio 2022 te bezien of de doelen uit

Klimaatakkoord, RES’en en Omgevingsvisie voor 2030 gehaald worden;

- Daarbij speciale aandacht gevraagd hebben voor een goede balans tussen Zon en Wind (M49A Motie

RES in balans en motie 94 ‘provincie als verbinder’);

- Een juiste verhouding zonne- en windenergie nodig is zodat de beschikbare netcapaciteit zo goed

mogelijk kan worden benut, de maatschappelijke kosten voor de energietransitie zo laag mogelijk

kunnen worden gehouden en de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/30-oktober/10:30/PS2019MM04-02-Ontwerp-besluit-Klimaatakkoord.pdf
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01?s=SANMmAIGAWuZIkOEQ0E6xD-D_j9-_gBfQABk4cgoI
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jun_2021/Prov_Utrecht_-_PS2021MM06_Motie_49A_RES_in_balans__ingediend_door_GroenLinks_e.a_AANVAARD.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jun_2021/Prov_Utrecht_-_PS2021MM06_Motie_49A_RES_in_balans__ingediend_door_GroenLinks_e.a_AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021MM07-Motie-94-Provincie-als-verbinder-ingediend-door-D66-e-a-AANVAARD.pdf
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Besluiten: 

1. De Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht vast te stellen;

2. Vast te stellen dat er met de huidige voortgang in de uitvoering van de drie Utrechtse RES’en onvoldoende

perspectief is dat de boden tijdig worden gehaald en aanvullende inzet van de Utrechtse RES-partners daarom

noodzakelijk is;

3. De provinciale aanvullende inzet te richten op de realisatie van bestaande zoekgebieden in de RES’en 1.0 én

het in beeld brengen van nieuwe windlocaties. Daarbij te streven naar de realisatie van tenminste 1 TWh

grootschalige windenergie op land in de provincie Utrecht in 2030;

4. Gedeputeerde Staten op te dragen om gemeenten aan te moedigen en te ondersteunen om voor 1 december

2022 bestaande windplannen te concretiseren en tot aanvullende windlocaties te komen en hen, waar nodig,

te helpen bij het starten van ruimtelijke procedures voor alle in de RES’en opgenomen zoeklocaties;

5. Gedeputeerde Staten op te dragen om begin 2023 een voortgangsrapportage op te stellen, waarin inzicht

wordt gegeven of het totaal aan windlocaties voldoende is om 1 TWh te realiseren in 2030;

6. Indien bij deze voortgangsrapportage onvoldoende opwek voor wind is toegevoegd, te starten met een

projectbesluit- of inpassingsplanprocedure. Hierin nauw overleg met in elk geval de gemeenten, netbeheerder,

waterschappen en RES-regio’s te zoeken en middels een planMER op een transparante wijze tot een selectie

te komen van locaties met speciale aandacht voor:

- Kwaliteit leefomgeving, in het bijzonder beperken van geluidshinder;

- Ecologie, met specifiek aandacht voor risico op slachtoffers van vogels en vleermuizen;

- Landschap, waarbij wordt aangesloten bij de denkrichtingen in de RES’en zoals opwek bij

hoofdinfrastructuur en vanuit een regionaal, gemeentegrens overstijgend perspectief;

- Aansluitbaarheid op en efficiënte benutting van het elektriciteitsnet.

7. Gedeputeerde Staten op te dragen om bij de mogelijke planvorming te streven naar 50% lokaal eigendom;

8. Gedeputeerde Staten op te dragen om, indien besloten wordt tot inzet van het instrument projectbesluit,

Provinciale Staten daarbij te betrekken conform de 'Werkwijze programma's en projectbesluiten'.

Voorzitter, Griffier, 

mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30/Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet-ontwerpbesluit-PS2022OGV01.pdf
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Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht 

Samenvatting 
De provincie Utrecht heeft op verzoek van PS een jaar na vaststelling van de Utrechtse RES’sen en in lijn met de 

bestuurlijke afspraken in de RES’sen hierover voorliggende Tussenbalans opgesteld. Deze Tussenbalans is  

gebaseerd op de monitoringsrapportages van de 3 Utrechtse RES’en. Hieruit komt naar voren dat zon op dak een 

positieve groei laat zien, maar dat de ontwikkeling van zon op land en met name wind op land achterblijft. Dit 

betekent dat de haalbaarheid van het gezamenlijke doel van de RES’en voor 2030 onder druk staat. Bij 

toepassing van het begrippenkader van Nationaal Programma RES en uitgaande van realisatie van de volledige 

ambitie zon op dak zou in 2030 1,38 TWh gerealiseerd zijn in plaats van de 2,4 TWh die is afgesproken. 

Zorgelijker is dat de balans zon-wind verder is verslechterd doordat meerdere windenergie-initiatieven afgevallen 

zijn bij of na behandeling van de RES 1.0. Dit heeft een groot negatief effect op de ontwikkeling van het 

toekomstige energiesysteem en op het elektriciteitsnet dat gezien de netcongestie al erg onder druk staat. 

Tegelijkertijd wordt duidelijk uit onderzoek van Bosch en van Rijn dat er voldoende (aanvullende) potentiële 

onderzoeksgebieden zijn die passen in provinciaal beleid. Er zijn 72 potentiële onderzoeksgebieden voor 

windenergie in kaart gebracht, waarbij de locaties die te maken hebben met wettelijke beperkingen of 

voorwaarden van de Interim Omgevingsverordening al buiten beschouwing zijn gelaten. Sturing om te komen tot 

meer windenergie is noodzakelijk voor een stabiel energiesysteem.  

Inleiding 
Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord zijn er in Nederland 30 RES-regio’s, waarin een regionaal aanbod voor 

duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in de periode tot 2030 wordt uitgewerkt. De afspraken over 

elektriciteit hebben betrekking op de inpassing en realisatie van 35 TWh (grootschalig) duurzaam opgewekte 

elektriciteit uit zon en wind. Afspraken over warmte betreffen de regionale structuurvisie warmte (RSW) die per 

RES-regio inzicht moet bieden in de beschikbare duurzame warmtebronnen en de warmtevraag op regionaal 

niveau. De RSW’s zijn afgestemd op de gemeentelijke transvisievisies warmte die elke 5 jaar worden 

geactualiseerd. Deze Tussenbalans heeft alleen betrekking op het onderdeel duurzaam opgewekte elektriciteit uit 

zon en wind. 

Tijdens de PS vergaderingen in juni en oktober 2021 zijn de RES 1.0 van de regio’s Amersfoort, Foodvalley en 

U16 vastgesteld. Ook de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen hebben de RES 1.0 

aangenomen, met uitzondering van de gemeenteraad van Montfoort. De ambitie op regionaal niveau is hierdoor 

echter niet gewijzigd aangezien de gemeenteraad van Montfoort zich wel gecommitteerd heeft aan het bod van 

de Lopikerwaard gemeenten en Montfoort wil 50% van het verwachte elektriciteitsverbruik in 2040 al in 2030 

duurzaam opwekken (0,044 TWh). Hiermee zijn de partners in de RES een gezamenlijk proces ingegaan om een 

deel van het Klimaatakkoord op regionaal niveau uit te voeren.  

Dit is voor de provincie een belangrijk proces aangezien PS zich gecommitteerd hebben aan de uitvoering van 

het Klimaatakkoord en de drie RES’en 1.0. Daarnaast geeft dit ook invulling aan de eigen provinciale doelen die 

beschreven staan in de Omgevingsvisie, waaronder 55% van het elektriciteitsgebruik in 2030 opwekken met 

hernieuwbare bronnen in de provincie Utrecht. De realisatie van het bod van elk van de drie RES’en is van 

cruciaal belang voor het behalen van deze provinciale doelen.  

Landelijk komt er ook steeds meer druk om voortvarend stappen te zetten in de energietransitie. Het kabinet wil 

dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Daarom heeft het kabinet het doel aangepast voor de vermindering van 

CO2-uitstoot voor 2030 in de Klimaatwet naar minstens 55% (dit was eerder 49%) en heeft de ambitie om naar 

60% CO2 reductie te komen. Het is aannemelijk dat er meer hernieuwbare energieopwekking op land nodig zal 

zijn om dit doel te behalen. 
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Bij vaststelling van RES 1.0 van de drie Utrechtse RES-regio’s hebben PS gevraagd een tussenbalans op te 

stellen van deze RES’en. Hierin roepen PS o.a. op om inzicht te geven in de robuustheid van de plannen en of 

inzet van provinciaal ruimtelijke instrumenten noodzakelijk is. De betreffende besluittekst luidt:  

Sinds vaststelling van de RES 1.0 hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Kort na de vaststelling 

van de RES 1.0 heeft Tennet op 12 oktober 2021 netcongestie voor de provincie Utrecht afgekondigd. Dit heeft 

grote invloed op de uitvoering van de plannen uit de RES’en en de urgentie om te zoeken naar mogelijkheden om 

het net zo min mogelijk te belasten is nog groter geworden. Hiervoor heeft de provincie samen met de RES’en 

een aantal acties ondernomen zoals structurele afstemming met Stedin en Tennet, de inzet van een 

kwartiermaker regionale energie-infrastructuur en projecten voor oplossingen netcongestie bij zon op dak 

initiatieven. PS worden hierover geïnformeerd via een aparte statenbrief. Het is voor de netbeheerders belangrijk 

om te weten welke energieprojecten in ontwikkeling zijn in verband met de planning van de netuitbreidingen. De 

ontwikkelingen rondom netcongestie maken het tussentijds in beeld brengen van de voortgang en het tijdig 

concretiseren van de plannen om het bod gestand te doen dus nog belangrijker. Ook bij (grotere) zon op dak 

projecten heeft netcongestie impact en daarom wordt werk gemaakt van het opstellen van een afwegingskader 

voor zon op dak om zo de kansen in kaart te brengen. Dit zorgt voor meer inzicht in de exacte mogelijkheden per 

gebied, en draagt daarmee bij aan concretisering van het aandeel zon op dak aan het RES-bod. 

Inspanningen provincie windenergie 

Om invulling te geven aan de opdrachten die met de tussenbalans en via verschillende moties door PS zijn 

meegegeven zijn er door de provincie Utrecht een aantal acties uitgevoerd sinds vaststelling van de RES 1.0. In 

overleg met de RES partners is afgesproken dat de provincie het voortouw neemt voor onderzoek naar 

mogelijkheden voor wind ten behoeve van bouwblok/trede 4. Dit is het bouwblok/trede dat benut kan worden in 

het geval van planuitval. De provincie heeft hiervoor Bosch en van Rijn opdracht gegeven om potentiële  

onderzoeksgebieden voor windenergie in de provincie in beeld te brengen. Hiermee is uitvoering gegeven aan 

motie 49a RES in balans waarin PS hebben opgeroepen om windlocaties versneld te onderzoeken. Dit heeft 

geleid tot 72 potentiële onderzoeksgebieden waar mogelijkheid gezien wordt voor windenergie. Deze gebieden 

zijn tot stand gekomen door eerst op grond van wettelijke beperkingen (zoals geluid en veiligheid) en de Interim 

Omgevingsverordening (Natura 2000 en Ganzenrustgebieden) gebieden af te laten vallen. Vervolgens zijn 

gebieden die op grond van de Omgevingsverordening ‘onder voorwaarden’ mogelijk zijn buiten beschouwing 

gelaten. Het gaat hier om Natuur Netwerk Nederland (NNN), weidevogelkerngebieden, stiltegebieden (stille kern 

en bufferzone), en rode en oranje zonering van de Hollandse Waterlinies uit het Afwegingskader Energietransitie 

Hollandse Waterlinies. 

De provincie heeft daarnaast in Q1 2022 met alle 26 gemeenten gesprekken gevoerd over de voortgang van de 

RES. Hierin zijn gemeenten opnieuw uitgedaagd om hun plannen concreet te maken zoals afgesproken bij 

vaststelling van de RES 1.0. en is besproken hoe de provincie hen hierin kan ondersteunen. Tijdens deze 

gesprekken is ook het vraagstuk balans zon-wind besproken en met elkaar gekeken of er extra mogelijkheden 

voor windenergie in beeld zijn.  

“GS op te dragen om, na overleg met de RES-partners, medio 2022 een tussenbalans op te 

stellen en 

voor te leggen aan Provinciale Staten en daarin inzicht te geven of dan ook: 

a. de plannen voldoende robuust zijn, zoeklocaties voldoende concreet zijn, de

aansluitbaarheid

op het net geborgd is, de verhouding zon en wind voldoende geoptimaliseerd is, en er in

voldoende mate zicht is op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing,

b. nadere participatie heeft plaatsgevonden en/of initiatieven van onderop ingebracht en benut

zijn

en er zicht is op minimaal 50% lokaal eigendom,

c. per locatie afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente(n) over de planologische

besluitvorming en vergunningverlening, gericht op zorgvuldige en tijdige besluitvorming,

d. er voldoende aanvullende locaties zijn als compensatiemogelijkheden voor planuitval,

e. afhankelijk van de inzichten onder a tot en met d: of inzet van provinciale ruimtelijke

instrumenten op specifieke locaties gewenst of noodzakelijk is,

f. waarbij voorafgaand aan een eventuele voorbereiding van de inzet van een ruimtelijk

instrument (PIP of PB) in ieder geval een consultatie van Provinciale Staten zal plaatsvinden.”
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In motie 54 provinciale dimensie in beeld hebben PS gevraagd om bovengemeentelijke plannen te visualiseren, 

een coördinerende rol te vervullen bij de uitwerking van deze plannen en de voortgang te monitoren. Voor een 

gebiedsgerichte evenwichtige verhouding tussen zonne- en windenergie vervult de provincie Utrecht (op verzoek 

van betrokken gemeenten) een coördinerende rol bij de processen van de energiecorridors A28, A12-West en 

A12-Oost (zie voor meer informatie kader hieronder). Hiermee wordt beoogd om met lokaal draagvlak 

gemeentegrensoverstijgende energiecorridors te ontwikkelen waarbij naar de combinatie van wind- en zonne-

energie wordt gekeken. 

De provincie Utrecht faciliteert ook de drie gemeenten die met de ruimtelijke procedures voor windenergie bezig 

zijn: Utrecht (Rijnenburg), Houten (Goyerbrug) en Amersfoort (Isselt).  

Andere opgaven in de energietransitie 

De focus van deze tussenbalans ligt op de doelstelling van de regio’s voor elektriciteitsopwekking via zonne-

energie en windenergie. Dit is echter maar één onderdeel van het Klimaatakkoord, waar naast de tafel Elektriciteit 

ook gewerkt wordt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw. De 

provincie Utrecht heeft daarom een breed programmaplan energietransitie waarin naast duurzame 

energieopwekking ook ruim aandacht is voor energiebesparing. Meer inzet op grootschalige opwek op land 

betekent dan ook geen afname van de bijdrage aan andere doelen om de CO2 uitstoot te verminderen of 

andersom. Vanuit de provincie stimuleren wij ook energiebesparing door onder andere onze stakeholders 

(gemeenten, VvE’s, bedrijven(verenigingen), woningcorporaties en energie-initiatieven) die werken aan isolatie en 

andere vormen van energiebesparing en de overgang van aardgas naar duurzame bronnen te ondersteunen. Dit 

doen we door het stimuleren van aardgasvrije initiatieven, wegnemen van obstakels, het agenderen van 

knelpunten bij het Rijk, het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en het verkennen van kansrijke 

alternatieve routes. Omdat besparing geen onderdeel is van de scope van de RES, welke zich richt op het 

opwekken elektriciteit door middel van zonne- en winderige, maakt dit geen onderdeel uit van deze tussenbalans.  

Leeswijzer 

De provincie Utrecht heeft zelf het initiatief genomen om deze tussenbalans op te stellen. Dit is echter wel in 

afstemming met en met input van de partners in de RES gebeurd. In deze tussenbalans zijn de volgende 

onderdelen te lezen: 

• Stand van zaken van de 3 RES’en in de provincie Utrecht. Dit is gebaseerd op de

monitoringsrapportages van de RES’en.

• Haalbaarheid van de RES boden. Dit is een analyse van wat deze monitoring betekent en of er zicht is

op haalbaarheid van de doelstellingen die gezamenlijk zijn afgesproken.

• Balans Zon-Wind. Dit is een analyse van hoe de verhouding zon-wind in de provincie Utrecht er nu

voorstaat en wat dit betekent voor de RES’en.

• Conclusie: de uitkomst van de stand van zaken en de twee analyses wordt hier geschetst.

Hiermee wordt in deze tussenbalans antwoord gegeven op a tot en met d van de vraag van PS omtrent de 

tussenbalans. In het bijbehorende statenvoorstel wordt ingegaan op de onderdelen e en f. 

Stand van zaken van de RES’en 
Vanaf vaststelling van de RES 1.0 is elke regio aan de slag gegaan met de uitvoering van de RES. De RES-regio 

heeft hiervoor een uitvoeringsplan (U16) of plan van aanpak (Amersfoort) opgesteld. In de regio Foodvalley is dit 

gedaan in de vorm van afspraken over de uitgangspunten, uitvoeringsstructuur en werkopdrachten op hoofdlijnen 

(werkgroepopdrachten). In de uitvoeringsplannen zijn activiteiten beschreven om de afspraken die in de RES 1.0 

gemaakt zijn tot uitvoering te brengen. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, 

Samenwerking Energielandschap A12-Oost 

In oktober 2021 is door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal 

onder coördinatie van de provincie gestart met een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden voor 

een Energielandschap A12-Oost. In dit Energielandschap worden de mogelijkheden voor een zonnelint en 

windenergie onderzocht. Het is de bedoeling om het concretiseren van de mogelijkheden voor een 

energielandschap langs dit deel van de A12 (wind en/of zon) in deze samenwerking verder op te pakken 

en komend (half) jaar tot nadere keuzes hierin te komen. Zodoende worden de verschillende 

zoekgebieden uit de RES 1.0 voor wind en zon in deze gemeenten langs de A12 onderzocht en 

uitgewerkt. Zie ook: Provincie Utrecht en oostelijke gemeenten onderzoeken gezamenlijk 

energielandschap A12 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-en-oostelijke-gemeenten-onderzoeken-gezamenlijk-energielandschap
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-en-oostelijke-gemeenten-onderzoeken-gezamenlijk-energielandschap
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waterschappen, provincie en de RES-projectorganisatie beschreven. Gemeenten geven in een lokale aanpak 

invulling aan de zoekgebieden via proces- en projectparticipatie, uitwerkingsplannen voor zonnevelden en 

windmolens, en rolbepaling gemeente (bijv. tenderen). Vervolgens geven ze hieraan uitvoering middels vertaling 

in ruimtelijk instrumentarium, bijv. tender zonnevelden of ontwerpend onderzoek. De provincie heeft een 

faciliterende en aanjagende rol bij gemeentelijke aanpakken. De provincie vervult daarnaast een coördinerende 

rol in processen voor de uitwerking van gemeentegrens overstijgende zoekgebieden voor windenergie. De 

programmabureaus van de RES’en zijn actief met regionale vraagstukken, zoals de monitoring en het 

coördineren van het proces om te komen tot een RES 2.0.   

De drie RES regio’s hebben in Q2 2022 een monitoring opgesteld waarin zowel een kwantitatieve als kwalitatieve 

stand van zaken is opgenomen. De monitoringsrapportages van de drie RES regio’s zijn te vinden in de bijlagen.  

In deze stand van zaken is een overzicht gemaakt van de belangrijkste uitkomsten van de 

monitoringsrapportages. Deze rapportages zijn opgesteld door de programmateams van de RES in nauwe 

samenwerking met alle RES partners (gemeenten, provincie, netbeheerder, waterschappen). De rapportages zijn 

in Q2 2022 besproken op de bestuurstafels van de 3 RES’en.  

Zon op dak (bouwblok/trede 1 als gerealiseerd, bouwblok 2 in ontwikkeling) 

In de monitoringsrapportages is een analyse gemaakt van de groei van zon op dak boven de 15kWp. Dit zijn alle 

projecten groter dan 50 panelen die in de RES meegerekend worden (kleinere zonnedaken tellen ook mee, maar 

in een andere opgave van het Klimaatakkoord). In alle drie de regio’s is de realisatie van zon op dak vooruit 

gegaan ten opzichte van RES 1.0. In veel gemeenten is de groei het afgelopen jaar hoger dan eerder was 

verwacht. De totale ambitie voor zon op dak in de RES’en is in stand gebleven, waarbij de afgekondigde 

netcongestie er wel voor zorgt dat hier een grote uitdaging ligt voor projecten groter dan 200 panelen. Hiervoor 

heeft de provincie Utrecht een project opgestart om dakeigenaren ondersteuning te bieden om grotere zonne-

energie projecten toch mogelijk te maken middels oplossingen zoals direct verbruiken verhogen, energieopslag of 

peak shaving (aftoppen piekvermogen). 

Zon en wind op land 

De monitoringsrapportages van de RES’en zijn opgebouwd uit de verschillende bouwblokken/tredes die in de 

RES zijn afgesproken. De 3 Utrechtse RES’en hebben het net iets anders opgebouwd, maar de basisgedachte is 

gelijk. Door de bouwblokken/tredes krijgt men een algemeen inzicht in welke fases projecten zijn. In 

bouwblok/trede 1 zitten de gerealiseerde projecten/ projecten in uitvoering. Waar RES U16 de zon op dak 

projecten in bouwblok 2 heeft is dit voor de andere RES’en een trede met de projecten richting uitvoering. 

Bouwblok/trede 3 zijn de projecten/zoekgebieden in onderzoeksfase. Bouwblok/trede 4 zijn de 

projecten/zoekgebieden in verkenningsfase die nodig zijn om mogelijke planuitval te compenseren.  

Gerealiseerde projecten / pijplijn zeker (bouwblok/trede 1) 

De opgewekte duurzame energie uit gerealiseerde projecten / pijplijn zeker voor zonnevelden en windturbines is 

cijfermatig niet gegroeid. Uit de monitoringsrapportage van de RES U16 wordt duidelijk dat het in deze regio zelfs 

kleiner is geworden. Er is een zonneveld bijgekomen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Tegelijkertijd is echter 

windpark Goyerbrug door het Nevele Arrest teruggevallen van pijplijn zeker (bouwblok 1) naar in ontwikkeling 

(bouwblok 3). In de monitoringsrapportage van de RES Amersfoort is een kleine groei te zien door de realisatie 

van 2 zonnevelden. Bij elkaar is er nu 0,516 TWh vergund of gerealiseerd (zon op dak, zonnevelden en 

windenergie gecombineerd).  

Zoekprocessen / onderzoeksfase (bouwblok 3 / trede 2-3) 

Voor 0,371 TWh is er een ruimtelijke procedure gestart, waarvan 0,154 TWh voor zonnevelden en 0,217 TWh 

voor windenergie. De grote meerderheid van de overige initiatieven voor zonnevelden en windturbines zit in het 

zoekproces/onderzoeksfase (bouwblok/trede 3). Een enkele gemeente heeft een concretiseringsslag gemaakt, in 

de meeste gevallen voor zonne-energie projecten. Er zijn bij de behandeling van de RES 1.0 of de periode erna 

lokaal meerdere windprojecten afgevallen ten gunste van ontwikkeling van zonne-energie. In meerdere 

gemeenten waar plannen voor windenergie wel worden opgepakt is een extra tussenstap ingebouwd voor 

aanvullend onderzoek of een extra participatieproces. Hierdoor zijn de bij RES 1.0 afgesproken 

concretiseringsstappen richting RO procedure in deze gevallen nog niet gezet. In de monitoringsrapportages in 

de bijlagen is per gemeente te zien wat de stand van zaken is.  

Reserve voor mogelijke planuitval (bouwblok/trede 4) 

Alle plannen, ambities en projecten bij elkaar opgeteld zijn in alle drie de regio’s wat hoger dan het bod. Dit 

betekent echter niet dat er voldoende reserve is om ook uiteindelijk het bod te realiseren. Ervaring leert dat een 
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groot deel van de plannen in de onderzoeksfase (bouwblok/trede 3) uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Een 

reserve voor deze verwachte planuitval is daarom essentieel voor de haalbaarheid van het bod. Echter, concrete 

projecten als compensatie planuitval (bouwblok/trede4) zijn er nauwelijks. In bouwblok 4 zitten nu met name 

algemene zoekgebieden/zoekzones voor zonne-energie. In de regio Amersfoort hebben gemeenten veel locaties 

voor wind teruggetrokken uit trede 4 waardoor deze trede veel leger is dan opgenomen in de RES 1.0. In de regio 

U16 is bij de RES 1.0 afgesproken dat bouwblok 4 middels een continu zoekproces aangevuld zal worden. 

Hiervoor zijn door een aantal gemeenten een klein aantal projecten ingebracht, maar dit lijkt onvoldoende om 

mogelijke planuitval op te vangen. Daarnaast is het bij windenergie-initiatieven nodig om ook bij bouwblok/trede 4 

al eerste onderzoekstappen te zetten gezien de gemiddelde doorlooptijd van een windenergie initiatief. 

Coalitieakkoorden 

Naast de cijfers die blijken uit de monitoring van de regio’s, hebben de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden 

invloed op de robuustheid van plannen. Een plan in een voortraject heeft een grotere kans doorgang te vinden 

richting vergunningverlening als een gemeente zich hier hard voor wil maken. Dat is de reden dat we ook de 

coalitieakkoorden van de gemeenten hebben geanalyseerd in relatie tot de RES-boden. In bijlage ‘Overzicht 

coalitieakkoorden’ is hier een overzicht van te vinden. Hier komt een divers beeld uit bij de verschillende 

gemeenten. In een aantal gevallen zijn de RES ambities en de zoekgebieden in het coalitieakkoord bevestigd. In 

meerdere gemeenten is dit niet het geval en zijn zoekgebieden of specifieke technieken zoals windenergie en zon 

op land uitgesloten. In een aantal coalitieakkoorden is het beeld nog onduidelijk en wordt alleen algemeen 

aangegeven werk te willen maken van de energietransitie. In een enkele gemeente is een nieuw 

onderzoeksgebied voor wind of zon toegevoegd in het coalitieakkoord. In het overzicht van windprojecten in de 

tabel op pagina 11-12 staat of het project in het coalitieakkoord terugkomt of niet. Bij elkaar opgeteld is het 

aandeel windenergie er op achteruit gegaan ten opzichte van de RES 1.0 zoals vastgesteld door Provinciale 

Staten in 2021.  

Netcongestie 

Op 12 oktober 2021, na de vaststelling van RES 1.0, kondigde TenneT congestie af voor het leveren van 

elektriciteit op het nationale en regionale energienetwerk voor nieuwe energieprojecten in de provincie Utrecht. 

Een groot deel van de initiatieven binnen de plannen van de RES kan hierdoor niet op korte termijn aangesloten 

worden. In de praktijk geldt dit met name voor alle zonne-energie projecten die niet voor 12 oktober een aanvraag 

voor een netaansluiting bij Stedin hadden ingediend. Voor windenergie projecten geldt dit in mindere mate 

aangezien deze sowieso al een langere doorlooptijd hebben 

TenneT verwacht pas in 2029 genoeg capaciteit beschikbaar te hebben om alle RES-ambities te kunnen 

aansluiten. Hierdoor is het nog belangrijker dat de verhouding zon en wind voldoende geoptimaliseerd wordt. 

Windenergie kan door hogere vollasturen namelijk met dezelfde aansluiting/kabel drie keer zoveel energie 

opwekken als zonne-energie. Als er te weinig capaciteit is op het net is het efficiënter om windenergie op te 

wekken en idealiter te kijken naar ‘cable-pooling’ zodat wind en zon samen op één aansluiting kunnen.  

Gebiedsgerichte aanpakken 

In motie 55 Benut kansen voor energietransitie vanuit toekomstige omgevingskwaliteit vragen PS om  

partijen bij de uitwerking van de RES 1.0 inspiratie te bieden, perspectief te bieden via integrale gebiedsgerichte 

aanpakken en expertise beschikbaar te stellen. Hiervoor lopen de volgende trajecten: 

• Onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’. Dit ontwerpend onderzoek in opdracht van de 5

‘Lopikerwaardgemeenten’: Montfoort, IJsselstein, Lopik, Woerden en Oudewater is nu afgerond. De

resultaten zijn te vinden op een speciale site hiervoor: Landschappen van verlangen | (aorta.nu). Dit

ontwerpend onderzoek focust specifiek op twee zoekgebieden uit gemeentelijke afwegingskaders en de

RES 1.0 U16: de oeverwallen bij Ijsselstein/Montfoort en het agrarisch veenweidegebied in Oudewater.

Er wordt verkend wat de opgave in de afwegingskaders (m.n. opwek van zonne-energie) concreet

betekent voor de ontwikkeling van het landschap. Als provincie Utrecht is via USET een bijdrage

geleverd aan de kosten van het participatietraject dat hieraan gelieerd is.

• Onderzoek ‘Energietransitie in het Groene Hart’ (voortkomend uit de NOVI-samenwerking / in opdracht

van Bestuurlijk Platform Het Groene Hart; looptijd onderzoek Q1 2022 – Q4 2022). Deze studie

onderzoekt perspectieven op de energietransitie in het Groene Hart op de lange termijn (2050). Het gaat

daarbij om zonne-energie, windenergie, aquathermie en geothermie en andere innovatieve vormen van

energie en/of warmte winning, de energieketen (productie, opslag, distributie) en de relatie tussen

stedelijke en landelijke opgaven in het Groene Hart. De studie is een vervolg op het advies ‘Regionale

https://www.aorta.nu/landschappenvanverlangen/
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Energiestrategieën en het Groene Hart’ (november 2020) dat door de samenwerkende PARK’s van 

Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland is opgesteld. 

• Vanuit het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) wordt samen met gebiedspartijen) een eerste

verkenning gedaan naar de mogelijkheden om in een gebiedsgerichte aanpak energietransitie-opgaven

mee te koppelen aan landbouw- en biodiversiteitsopgaven in de gebieden Kolland en Overlangbroek.

Participatie 

Gemeenten bevinden zich op het gebied van participatie in diverse fasen en op verschillende schaalniveaus. 

Participatie op gemeentelijk niveau is in de meeste gevallen afgerond in aanloop van de RES 1.0, met 

uitzondering van een aantal gemeenten waar een extra stap op gemeentelijk niveau is gezet na vaststelling van 

de RES 1.0. Voorbeeld hiervan is de gemeente Vijfheerenlanden waar met steun van de provincie een 

gezamenlijke participatieve waarde-evaluatie (PWE) uitgevoerd wordt voor veertien zoekgebieden voor 

windenergie. Dit geeft o.a. input aan de nadere invulling van de bijdrage van de gemeente aan het bod van de 

RES.  

In de meeste gemeenten vindt participatie momenteel plaats op het niveau van zoekgebieden of er is het 

voornemen om dit binnenkort te doen. Voorbeeld hiervan is de gemeente de Ronde Venen waar dankzij 

cofinanciering via de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie (USET) van de provincie Utrecht een 

gebiedscoördinator in een aantal zoekgebieden een participatieproces opzet.  

Het laatste niveau waar participatie plaatsvindt is op projectniveau. In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid 

van participatie op projectniveau bij de initiatiefnemer. Voorbeelden van participatie op projectniveau zijn te 

vinden bij de ontwikkeling van zonnevelden in de Kromme Rijngemeenten (Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede) 

waar initiatiefnemers zonnevelden zijn gaan ontwikkelen n.a.v. een uitnodigingskader van de gemeente.  

Hierbij is met motie 53 Draagvlak en jeugd door PS gevraagd dat de provincie zich actief moet inzetten op het 

vergroten van draagvlak, gemeenten hierbij te ondersteunen en jongeren een plaats te geven in het RES-proces. 

De provincie Utrecht heeft gemeenten daarom via de volgende onderdelen ondersteuning geboden: 

• Kennisuitwisselingssessies: de provincie Utrecht heeft deze sessies georganiseerd om het kennisniveau

bij gemeenten over participatie en lokaal eigendom te verhogen.

• Inzet experts: gemeenten uit de provincie Utrecht hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van

experts op het gebied van procesparticipatie en financiële participatie.

• Juridische checks: bij het opstellen van participatiebeleid hebben gemeenten via de provincie een check

gekregen of het juridisch in orde is. Verschillende gemeenten hebben bijvoorbeeld een check gedaan

voor het stimuleren van financiële participatie waaronder lokaal eigendom.

• Cofinanciering voor participatietrajecten: via de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie (USET)

van de provincie Utrecht hebben verschillende gemeenten cofinanciering gekregen voor het opzetten

van participatietrajecten in zoekgebieden die opgenomen zijn in de RES.

• Inzet tools: gemeenten hebben de mogelijkheid om visualisatietools (Windplanner en Tygron) te

gebruiken die vanuit de provincie beschikbaar worden gesteld.

• Samen met Jong RES en de NMU is een plan gemaakt voor het opzetten van lokale jongerengroepen

die meedenken over energietransitie in zoveel mogelijk gemeenten. Jong RES heeft hiervoor een

subsidieaanvraag bij de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie (USET) ingediend.

• Ondersteuning energiecoöperaties: de provincie Utrecht heeft een ondersteuningsstructuur opgezet voor

energiecoöperaties waarmee zij geholpen worden bij het realiseren van energieprojecten in lokaal

eigendom. Voorbeeld hiervan is het Ontwikkelfonds.

Haalbaarheid RES boden 
Zoals aangegeven in het hoofdstuk Stand van zaken is het aantal projecten in bouwblok/trede 1 amper gegroeid 

en zijn voor de projecten in bouwblok 3 (U16) en trede 2/3 (Amersfoort) vaak nog weinig concretiseringsstappen 

gezet. Voor het grootste deel van de plannen en zoeklocaties zijn nog geen afspraken gemaakt over de 

planologische besluitvorming.  

Omdat voor veel van de plannen nog geen ruimtelijke procedure gestart is, laat staan een vergunning is verleend, 

is de vraag hoeveel hiervan uiteindelijk gerealiseerd kan worden voor 2030. Om niet alleen inzicht te geven in de 

ambities van regio’s maar ook hoe groot de kans is dat die ambities gerealiseerd worden, is er vanuit het 

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (de landelijke ondersteuning voor de regio’s) een 

begrippenkader opgesteld. Deze methode geeft een indicatie van de haalbaarheid van het bod door een 

percentage van realisatiekans te koppelen aan de stadia waarin een project zich bevindt. Zo wordt voor een 

windproject dat zich nog in een voortraject bevindt bijvoorbeeld rekening gehouden met een 10% slagingskans en 

wanneer een vergunning is aangevraagd wordt rekening gehouden met 60% kans dat het project gerealiseerd 
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wordt. Deze percentages zijn gebaseerd op de praktijkcijfers van wind en zon projecten in Nederland. Nationaal 

Programma RES heeft laten weten dat deze percentages de komende tijd nog aangescherpt worden en daardoor 

mogelijk iets aangepast zullen worden. De methode van Nationaal Programma RES wordt sinds kort aanbevolen 

aan de regio’s en zal vanaf volgend jaar verplicht worden bij de volgende monitoring. Door dit voor alle RES 

regio’s op dezelfde manier te berekenen kan dit ook als input gebruikt worden voor de volgende doorrekening van 

PBL. 

Aangezien de methode nieuw is en er onvoldoende tijd was voor alle RES’en om deze toe te passen is het nu 

nog niet verplicht om het te gebruiken en hebben niet alle RES’en hiermee een berekening gemaakt. In deze 

tussenbalans is de rekenmethode van het Nationaal Programma RES toegepast op de monitoringsgegevens die 

door de RES’en zijn aangeleverd. Aangezien deze gegevens niet exact passen op de rekenmethode is voor 

sommige onderdelen een inschatting gemaakt en is het in deze tussenbalans nog niet 100% nauwkeurig. Het 

geeft echter wel een algemeen beeld over de haalbaarheid van de RES boden. In de tabel hieronder zijn de 

gegevens te vinden die gebruikt zijn bij het toepassen van de rekenmethode.  

De regio Amersfoort heeft zelf de rekenmethode van Nationaal Programma RES al toegepast in hun 

monitoringsrapportage, deze is dan ook overgenomen. Voor de regio’s U16 en Foodvalley is een eigen 

berekening gemaakt op basis van data uit de monitoring. De kolommen “vergund/gebouwd” zijn de projecten die 

in bouwblok/trede 1 van de RES’en zitten. De kolom “ambitie zon op dak” is bouwblok 2 in de RES U16 en het 

deel zon op dak in trede 2-3 in RES Amersfoort en Foodvalley. De overige kolommen zijn de locaties in 

bouwblok/trede 2-3 waarbij er onderscheid is gemaakt tussen de projecten waar de RO procedure al gestart is en 

de locaties waar dit nog niet het geval is. 

Het begrippenkader laat het aan regio’s over om een keuze te maken in welke mate ze het deel van het bod dat 

nog als ‘ambitie’ staat mee rekenen. Het gaat dan om het deel van het bod waarvoor nog geen voortraject is 

gestart. De regio Amersfoort heeft bij de toepassing de ‘ambitie’ niet meegerekend aangezien dit nog niet 

uitgewerkte locaties/projecten zijn. Dit is voor de andere regio’s op dezelfde manier berekend. Nu de ontwikkeling 

van zon op dak wél op schema ligt en de coalitieakkoorden laten zien dat gemeenten zon op dak willen blijven 

stimuleren, is het waarschijnlijk dat de ambitie zon op dak volledige gerealiseerd kan worden. De volledige 

ambitie voor zon op dak is daarom meegerekend onderaan de tabel. Dit is niet gedaan voor windenergie en 

zonnevelden aangezien de onzekerheid daarvoor veel groter is vanwege de doorlooptijden van ruimtelijke 

procedures. Deze zijn voor het ambitie deel nog niet gestart en ook niet in een voortraject om op termijn gestart te 

worden. Een kanttekening hierbij is dat 11 gemeenten in de U16 regio ruimer vastgestelde beleidsruimte voor 

zonnevelden hebben dan wat voor hen nodig zou zijn om te voldoen aan hun deel van het bod. Hierdoor is de 

kans groter dat mogelijke planuitval in deze gemeenten tijdig opgevangen kan worden.  

Uiteraard betreft het hier een rekenmethode en zit er een foutmarge in ten opzichte van wat er in de toekomst 

werkelijk gerealiseerd wordt. Deze rekenmethode geeft echter wel een indicatie welke kant het opgaat en 

uitgaande van de methode lijkt ongeveer de helft van het bod haalbaar in 2030 aangezien het totaal uitkomt op 

1,38 TWh in 2030. Zelfs áls de methode een te pessimistische inschatting geeft, valt het gat tussen 1,38 en 2,4 

TWh niet meer binnen de foutmarges en moet geconcludeerd worden dat de huidige plannen en het stadium 

waarin deze zich thans bevinden onvoldoende robuust zijn om het totale bod in 2030 te behalen. 

Tabel 1: Overzicht stand van zaken ruimtelijke procedures per regio 

Regio U16 Regio 
Amersfoort 

Regio 
Foodvalley (deel 

Utrecht) 

Totaal 
Provincie 
Utrecht 

Bod RES 1.0 1,8 0,5 0,12 2,4 

Vergund / gebouwd wind 0,076 0 0 0,076 

Vergund / gebouwd zon 0,30 0,106 0,034 0,44 

RO procedure gestart wind 0,07 0,012 0 0,092 

RO procedure gestart 
zonnevelden 

0,23 0,01 0,024 0,264 

Voortraject wind (RO procedure 
nog niet gestart) 

0,12 0,17 0 0,29 

Voortraject zonnevelden (RO 
procedure nog niet gestart) 

0,21 0,062 0,003 0,275 

Ambitie wind/zonnevelden (RO 
procedure niet gestart) 

0,46 0,147 0,022 0,629 

Totaal bij toepassing 
begrippenkader (excl. ambitie) 

0,49 0,11 0,04 0,64 

Ambitie zon op dak 0,50 0,228 0,012 0,74 

Totaal inclusief volledige 
ambitie zon op dak 

0,99 0,338 0,052 1,38 
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Wind-Zon Balans 
Bij vaststelling van RES 1.0 van de drie Utrechtse RES-regio’s hebben PS middels motie 49a RES in balans een 

oproep gedaan om zoeklocaties voor windenergie versneld te onderzoeken en als provincie een regierol op te 

pakken en zich in te spannen voor een gebiedsgerichte evenwichtige verhouding tussen zonnepanelen en 

windmolens. Als provincie hebben we momenteel de laagste bijdrage aan windenergie van het land (zie figuur 1). 

Figuur 1: Windenergie per provincie (Bron: RVO / Windstats) 

Uit de monitoringsrapportages van de RES’en komt naar voren dat er weinig nieuwe windenergieprojecten in de 

pijplijn zitten. In tabel 2 (pagina 11-12) wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van alle windlocaties 

die door gemeenten zijn ingebracht in de RES. Hierin is te zien of de ruimtelijke procedures in gang zijn gezet en 

of de windlocatie bevestigd is in het nieuwe coalitieakkoord van de desbetreffende gemeente. Uit dit overzicht 

wordt duidelijk dat veel windenergie-initiatieven stil liggen. Hiermee komt de balans zon-wind van alle plannen 

van de Utrechtse RES’en uit op ongeveer 90%-10%. In de monitoringsrapportage van de RES U16 wordt de 

balans zon-wind zelfs op 92%-8% (opgesteld vermogen) ingeschat.  

Om de boden uit de RES’en en doelstelling uit de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om meer windenergie 

aan de energiemix toe te voegen dan in de huidige plannen van de RES’en het geval is. Dit heeft verschillende 

redenen.  

Windenergie nodig voor energiesysteem 

In de eerste plaats omdat windenergie en zonne-energie complementair aan elkaar zijn. Met bijna alleen zonne-

energie is het niet mogelijk om 55% van het verbruik op te wekken met hernieuwbare elektriciteit. Windenergie en 

zonne-energie vullen elkaar aan. Gemiddeld genomen waait het vaak als de zon niet schijnt en andersom. Zo is 

er in de winter minder zonne-energie opbrengst, maar waait het dan wel harder dan in de zomer. Windenergie is 

dus nodig voor het toekomstig energiesysteem dat gebruik maakt van duurzame opwek. De noodzaak van wind 

op land wordt tevens door het Rijk benadrukt, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in de recente kamerbrief 

‘Aanbieding onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines’ van 21 april jl. 

Windenergie nodig voor elektriciteitsnet 

In de tweede plaats is het nodig om de schaarse en laat beschikbare netcapaciteit zo efficiënt mogelijk te 

benutten. Windenergie maakt efficiënter gebruik van de netcapaciteit omdat windenergie vaker beschikbaar is. 

Een aansluiting op het net moet rekening houden met een maximaal vermogen dat aan het net geleverd kan 

worden om zo alle opgewekte elektriciteit op het net te transporteren. Windenergie levert drie keer meer 

hernieuwbare elektriciteit per aansluiting/kabel dan zonne-energie waardoor het voor het net efficiënter is om 

voldoende windenergie te hebben. Een optimale verdeling volgens Netbeheer Nederland is een 50%-50% 

file:///C:/Users/P25049/Downloads/aanbieding-onderzoeksrapport-afstandsnormen-voor-windturbines.pdf
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verdeling van opgesteld vermogen zonne-energie (inclusief zon op dak) en windenergie, wat zich vertaalt in een 

verhouding in opwek van grofweg 75% wind en 25% zon.  

Het efficiënt benutten van het net is niet alleen nodig om tijdig de doelen te kunnen halen, maar het beperkt ook 

fors de investeringen in het elektriciteitsnet die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. De kosten 

voor extra netcapaciteit verschillen per geval. De netbeheerder heeft een indicatie gegeven dat voor een station 

met ruimte voor 120 MW extra vermogen al snel 15 miljoen euro nodig is. Als dit volledig benut wordt met wind 

(15 miljoen) genereert dat evenveel TWh als drie stations met zon (45 miljoen). Hiermee is dus een 

kostenbesparing van 30 miljoen euro mogelijk indien voor windenergie gekozen wordt. Voor de hele provincie zal 

het om een veelvoud gaan aangezien meerdere extra’s stations nodig zouden zijn als er alleen zonne-energie 

bijkomt. Voor 1 TWh aan duurzame energieopwekking zou dit bijvoorbeeld ongeveer uitkomen op 80 miljoen euro 

aan extra kosten. Dit betekent dat de grote focus op zonne-energie in de RES’en ertoe leidt dat de 

energietransitie met hogere maatschappelijke kosten wordt uitgevoerd. Windenergie heeft lagere 

maatschappelijke kosten voor de netinfrastructuur, maar daarnaast is de opwekking van hernieuwbare elektriciteit 

uit windenergie sowieso al goedkoper dan zonne-energie. Een hogere bijdrage van windenergie zal daarom een 

positief effect hebben op de betaalbaarheid van de energietransitie. 

Het streven naar een verhouding in opgesteld vermogen van 50% wind en 50% zon houdt geen rekening met de 

algemene voorkeur die uit de RES’en blijkt voor zonne-energie. Alle ambitie uit RES 1.0 bij elkaar opgeteld 

behelsde nog een aandeel van 0,9 TWh windenergie. Dit was dus nog voordat het probleem van netcongestie 

urgent werd in de provincie Utrecht. Om enerzijds rekening te houden met voorkeuren voor zon, maar ook de 

verhouding zon-wind te verbeteren is streven naar tenminste 1 TWh windenergie realistisch. 

Windenergie heeft minder ruimtebeslag 

Tenslotte is het ruimtebeslag van een grondgebonden zonnepark relatief hoog in vergelijking tot windenergie. 

Ruwweg moet voor dezelfde opbrengst als één windturbine, van het vermogen waarin de RES mee gerekend 

wordt, 22 hectare zonneveld gebouwd worden. Dit is ruimte die ingezet kan worden voor andere doeleinden zoals 

landbouw en natuur. Dit sluit ook aan bij een van de uitgangspunten van ons omgevingsbeleid (paragraaf 3.2 van 

de omgevingsvisie): concentreren en combineren van nieuwe ontwikkelingen en de schaarse ruimte benutten en 

functies slim combineren. 

Onderzoeksgebieden windenergie in kaart gebracht 

Om gemeenten te ondersteunen in het zoekproces naar windlocaties is in RES-verband afgesproken dat de 

provincie het voortouw neemt voor onderzoek naar mogelijkheden van wind voor bouwblok/trede 4. De provincie 

heeft hiervoor Bosch en van Rijn opdracht gegeven om inzicht te geven in potentiële onderzoeksgebieden voor 

windenergie in de provincie. Hiervoor is eerst gekeken naar wettelijke beperkingen (zoals geluid en veiligheid) en 

de Interim Omgevingsverordening (Natura 2000 en Ganzenrustgebieden). Vervolgens zijn gebieden die op grond 

van de Omgevingsverordening ‘onder voorwaarden’ mogelijk zijn ook buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier 

om: 

• Natuur Netwerk Nederland (NNN)

• Weidevogelkerngebieden

• Stiltegebieden (stille kern en bufferzone)

• Rode en oranje zonering van de Hollandse Waterlinies uit het Afwegingskader Energietransitie

Hollandse Waterlinies

Ondanks al deze beperkingen zijn er alsnog 72 potentiële onderzoekgebieden naar voren gekomen waar 

mogelijkheid gezien wordt voor een rij van minimaal 3 windturbines of 2 in geval van bedrijventerrein. Er zijn dus 

voldoende onderzoeksgebieden die passen in provinciaal beleid en die verder onderzocht kunnen worden. Voor 

deze gebieden geldt uiteraard dat bij een eventuele volgende stap nader onderzoek moet uitwijzen of de locatie 

daadwerkelijk geschikt is voor windenergie. Dit overzicht van potentiële onderzoeksgebieden is bedoeld als 

aanmoediging en inspiratie voor gemeenten. Initiatieven en projecten buiten deze locaties blijven mogelijk met 

toepassing van de Omgevingsverordening en geldende wet- en regelgeving. Het staat gemeenten dan ook vrij 

om plannen te vormen buiten deze aangedragen locaties. 
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Conclusie 
De monitoringsrapportages van de 3 Utrechtse RES’en geven een actueel beeld van de stand van zaken van de 

RES’en. Waar zon op dak een positieve groei laat zien blijft de ontwikkeling van zon op land en met name wind 

op land achter. Dit betekent dat de haalbaarheid van het gezamenlijke doel van de RES’en voor 2030 onder druk 

staat. Bij toepassing van het begrippenkader van Nationaal Programma RES en uitgaande van realisatie van de 

volledige ambitie zon op dak zou in 2030 1,38 TWh gerealiseerd zijn in plaats van de 2,4 TWh die is afgesproken. 

Zorgelijker is dat de balans zon-wind verder is verslechterd doordat meerdere windenergie-initiatieven afgevallen 

zijn bij of na behandeling van de RES 1.0. Dit heeft een groot negatief effect op de ontwikkeling van het 

toekomstige energiesysteem en op het elektriciteitsnet dat gezien de netcongestie al erg onder druk staat. 

Om te zorgen dat de beperkte beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk benut wordt, tientallen miljoenen euro’s 

aan kosten voor nieuwe netinvesteringen bespaard worden en ruim 1.000 hectares minder grond nodig is voor 

duurzame energie (bij 1 TWh wind i.p.v. zon), is sturing op windenergie nodig. Een optimale verdeling volgens 

Netbeheer Nederland is een 50%-50% verdeling van opgesteld vermogen zonne-energie (inclusief zon op dak) 

en windenergie, wat zich vertaalt in een verhouding in opwek van grofweg 75% wind en 25% zon. De verhouding 

opgesteld vermogen zonne-energie op land en windenergie in de RES’en is momenteel circa 10% wind en 90% 

zon. Dit zit ver af van de optimale verdeling die volgens Netbeheer Nederland aan te raden is en wijkt ook af van 

de oorspronkelijke verdeling die in de RES’en 1.0 zat die door PS zijn vastgesteld in 2021. In de RES’en 1.0 

hebben de gemeenten nog 0,9 TWh (ca. 50-60 moderne windturbines) ingebracht in de verschillende 

bouwblokken/tredes van de RES. Om enerzijds rekening te houden met voorkeuren voor zon, maar ook de 

verhouding zon-wind te verbeteren is streven naar tenminste 1 TWh windenergie realistisch. 

Tegelijkertijd wordt duidelijk uit onderzoek van Bosch en van Rijn dat er 72 potentiële onderzoeksgebieden voor 

windenergie in kaart zijn gebracht, waarbij de locaties die te maken hebben met wettelijke beperkingen of 

voorwaarden van de Interim Omgevingsverordening buiten beschouwing zijn gelaten. Er zijn dus voldoende 

onderzoeksgebieden passend in provinciaal beleid. Voor deze gebieden geldt uiteraard dat bij een eventuele 

volgende stap nader onderzoek moet uitwijzen of de locatie daadwerkelijk geschikt is voor windenergie.  
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Tabel 2: Overzicht windenergielocaties ingebracht in de RES door gemeenten 

Gemeente Naam / 

aanduiding 

zoekgebied 

Aantal 

turbines 

Op-

brengst 

in TWh 

Ruim-

telijke 

procedure 

gestart? 

In 

coalitie 

akkoord 

? 

Opmerkingen 

Amersfoort  De Isselt 2 0,012 Nee n.n.b. Ruimtelijke procedure 

in voorbereiding. 

De Hoef ? 0,018 Nee n.n.b. Haalbaarheidsonder-

zoek in voorbereiding. 

Bunnik Ten zuiden 

van de A12 / 

Odijk west 

2 ? Nee Nee Door de gemeenteraad 

uit de RES 1.0 

geamendeerd; ligt stil. 

Bunschoten Wind op het 

Eemmeer 

n.v.t. n.v.t. Nee Nee Natura 2000 gebied en 

dus in strijd met 

provinciale Interim 

Omgevingsverodening. 

Ligt stil. 

De Bilt A28 ? ? Nee Ja Ligt stil. 

Eemnes  Langs de A27 

(zuid) 

2 0,034 Nee Nee Ligt stil. 

Langs de A27 

(noord) 

2 0,034 Nee Nee Ligt stil. 

Langs de A1 3 0,034 Nee Nee Ligt stil. 

Houten  Windpark 

Goyerbrug 

4 0,066 Ja Nee, 

herover-

weging 

Na uitspraak RvS moet 

gemeente Houten 

opnieuw een besluit op 

de aanvraag om 

omgevingsvergunning 

nemen. 

Langs de A27 2 0,015 Nee Nee Nog niet concreet. 

IJsselstein Langs de A2 ? ? Nee Nee Ligt stil. 

Leusden  Langs de A28 4 0,06 Nee Nee Gezamenlijk haalbaar-

heidsonderzoek in 

voorbereiding binnen 

A28 corridor. 

Gelderse 

Vallei 

2 0,034 Nee Nee Ligt stil. 

Lopik De Copen: 

opwaarderen 

huidige 

windpark 

3 ? Nee  Indirect Ligt stil. Het Toets- en 

afwegingskader 

duurzame energie 

gemeente Lopik gaat 

uit van maximaal 

150/160 meter 

tiphoogte voor 

windturbines in dit 

zoekgebied.   

Nieuwegein  Verlengen 

Klooster 

? ? Nee  Ja In het coalitieakkoord 

wordt onderzoek naar 

deze twee gebieden 

genoemd.   
Westzijde 

Klooster 

?  ? Nee  Ja 
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Renswoude Nabij A12 2 0,038 Nee Nee Door de gemeenteraad 

uit de RES 1.0 

geamendeerd; ligt stil. 

Soest  Militair terrein 

De 

Vlasakkers 

3 0,05 Nee  Nee Nader 

haalbaarheidsonder-

zoek in voorbereiding. 

Noordwesten 

van De Isselt 

2 0,034 Nee  Nee Ligt stil. 

Utrecht  Rijnenburg + 

Reijerscop 

8 0,12 Ja Ja Bod is 8. Inzet tot op 

heden 4 turbines. 

O.b.v. coalitieakkoord

inzet op 8.

Overige 

zoekgebieden 

windenergie 

in de 

Ruimtelijke 

Strategie 

Utrecht 

(RSU) 

? 0,77 Nee Ja Haalbaarheid moet 

nader worden 

onderzocht. 

De verwachting is niet 

dat deze gehele 

potentie voor 2040 

gerealiseerd kan 

worden. 

Utrechtse 

Heuvelrug 

Bij Overberg 

langs de A12 

3 0,035 Nee  Nee Door de gemeenteraad 

uit de RES 1.0 

geamendeerd; ligt stil. 

Vijfheeren-

landen 

Autena bij 

knooppunt 

Everdingen 

1 0,009 Nee Nee Alle zoekgebieden in 

gemeente 

Vijfheerenlanden 

worden door de 

gemeente onderzocht 

op haalbaarheid. Dit 

landt in een 

gemeentelijke 

Omgevingsvisie. 

Zijderveld 3 0,027 Nee Nee 

Lexmond 8 0,024 Nee Nee 

Zoekgebied 1 

t/m 11 

? ? Nee Nee 

Woerden A12 

Barwouts-

waarder 

? ? Nee  Ja Zoekgebieden in 

onderzoek. 

A12 

Reijerscop 

? ? Nee  Ja 

Woudenberg Langs A12 3 0,05 Nee Nee Verkenning 

energielandschap A12 

Ten zuiden 

van 

Scherpenzeel 

2 0,034 Nee Nee Ligt stil. 

Zuidoosten 

van 

Woudenberg 

1 0,017 Nee Nee Ligt stil. 

Zeist A12 

Spoorzone 

2 0,035 Nee Nee In 2021 is een nadere 

verkenning uitgevoerd, 

ligt nu weer stil. 

Kamp Zeist 2 0,035 Nee Nee Ligt stil. 

De derde kolom geeft het aantal turbines weer dat hier mogelijk ingepast zou kunnen worden o.b.v. RES 1.0 
(hoogst genoemde getal). De vierde kolom geeft het verwachte opbrengst weer in TWh op basis van RES 1.0, dit 
betreft altijd een schatting. De kolom coalitieakkoorden geeft antwoord op de vraag of dit specifieke zoekgebied 
voor windenergie bevestigd wordt in het nieuw coalitieakkoord van de gemeente (Amersfoort was nog niet 
bekend tijdens het schrijven van de tussenbalans). 



De Ronde Venen



Gemeente Hoe wordt RES genoemd?
Wat gesteld over (grote) zon op 
dak? Wat gesteld over zon op land? Wat gesteld over windenergie?

Worden er nieuwe 
potentiele locaties voor 
bouwblok/trede 4 
genoemd? Wat gesteld over warmte?

overige afspraken / 
beleid

vastgestelde 
doelen

overige zaken mbt 
energietransitie (bijv. innovatie, 
netcongestie, etc.)

Amersfoort

Baarn /

De komende vier jaar richt de 
inzet zich op het maximaliseren 
van zon op daken van huizen, 
overheidsgebouwen, 
bedrijfspanden en 
parkeerterreinen.

In deze raadsperiode realiseren we 
geen zonneweides op agrarische 
en/of natuurgronden. Als 
blijkt dat er onvoldoende 
alternatieven zijn, is nader 
onderzoek als basis voor 
planvorming wel mogelijk.  We 
staan open voor zonnepanelen 
langs snelweg en spoor, maar 
realiseren ons dat we hierbij ook 
afhankelijk zijn van andere 
overheden. / Nee

We onderzoeken of en hoe we de 
warmtetransitie kunnen versnellen. In deze 
raadsperiode komt voor alle 
woningen een warmteplan beschikbaar, 
zodat gericht collectieve dan wel individuele 
keuzes voor 
warmteoplossingen mogelijk zijn. De 
gemeente maakt in samenspraak met 
bewoners, bedrijven en 
organisaties als Eemland Wonen en Baarn 
Duurzaam warmteplannen per wijk, waarin 
zijn opgenomen:
o een agenda voor het wijkgericht isoleren 
van huurwoningen;
o maatregelen om juridische en financiële 
drempels weg te nemen; 
o communicatiemiddelen om 
energiebesparing te promoten.

 Dit nemen we mee in de 
Lokale Energie Strategie 
(LES).

Daarbij hebben wij 
de stevige ambitie 
in 2030 zoveel 
mogelijk 
klimaatneutraal te 
zijn. 

 Teruglevering van energie aan 
het elektriciteitsnet is de 
komende jaren beperkt mogelijk. 
Daarom 
ontwikkelen we een 
gemeentelijke visie op individuele 
en collectieve energieopslag en -
distributie (‘smart 
grid’) en de bijhorende 
infrastructuur. Uiterlijk 2026 
brengen we in kaart welke 
innovatieve en alternatieve 
mogelijkheden voor grootschalige 
opwek van duurzame energie 
toepasbaar zijn in Baarn. We 
volgen innovaties op het gebied 
van de 
energietransitie zoals 
aquathermie, geothermie en 
energieopslag met als ambitie om 
deze raadsperiode te 
beginnen met een grootschalig 
project dat past bij de gemeente 
Baarn.

Bunnik

Nee, maar wel de 
onderwerpen zon, wind en 
warmte

 Wij maken een Plan van Aanpak 
zon-op-dak, met aandacht voor 
grote (bedrijfs-)daken;

We zetten volop in op opwek via 
zonne-energie en verhogen het 
plafond voor zonnevelden, zodra 
de 
evaluatie van het beleidskader 
zonnevelden klaar is. Bij de 
ontwikkeling van zonnevelden 
besteden 
we veel aandacht aan 
multifunctioneel ruimtegebruik 
(bijvoorbeeld zonnepanelen boven 
parkeerterreinen of fruitteelt) en 
voor vergroting van 
natuurwaarden en biodiversiteit 
rond en onder de 
zonnepanelen; Wij onderzoeken of 
het mogelijk en effectief is om een 
zonnelint langs de A12 te realiseren

Als blijkt dat de gemeente Bunnik 
windenergie nodig heeft om 
klimaatneutraal te worden in 2040 
dan 
definiëren wij concrete locaties, op 
basis van de landelijke normen 
(zodra bekend) en lokale 
omstandigheden. Deze locaties 
worden onderzocht op technische 
geschiktheid en maatschappelijke 
haalbaarheid en draagvlak;

Geen concrete locaties, 
wel dat ze mogelijk 
onderzocht kunnen 
worden, zowel wind als 
zon

We werken de Transitievisie Warmte 
voortvarend verder uit; 
• Als onderdeel van de warmtetransitie 
willen we de bestaande woningvoorraad 
verduurzamen door 
woningeigenaren hiertoe te stimuleren, met 
aandacht voor huishoudens met 
energiearmoede. We 
rollen op buurtniveau, samen met 
buurtbewoners, een duurzaamheidsaanpak 
uit bijvoorbeeld een 
deur-tot-deur-aanpak. We vragen het college 
om daarbij te kijken naar succesvolle 
aanpakken en 
methoden van andere gemeenten, zoals 
bijvoorbeeld het oprichten van een 
duurzaamheidsfonds 
en/of gebruik van landelijke regelingen;

 Met het opstellen van 
een 
Uitvoeringsprogramma 
Klimaatneutraal Bunnik 
2040 met bijbehorende 
routekaart en met 
concrete en meetbare 
tussendoelen, 
onderzoeken wij wat 
nodig is om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. 
Om deze plannen uit te 
voeren is ambtelijke 
capaciteit noodzakelijk. 
We stellen budget 
beschikbaar 
om de ambtelijke 
capaciteit uit te breiden. 
Structureel 225.000 euro

Wij streven naar 
een reductie van 
broeikasgassen 
van 40 kiloton in 
2026 (van 150 
kiloton uitstoot in 
2022 naar 110 
kiloton uitstoot in 
2026).

De provincie biedt ondersteuning 
met subsidiemogelijkheden bij 
het verkennen van innovatieve 
oplossingen voor netcongestie, 
zoals energieopslag en het 
combineren van opwek en 
gebruik. Bij 
ontwikkellocaties zoeken wij deze 
mogelijkheden uit; 

Bunschoten

Binnen de Regionale 
Energiestrategie (RES) 
dienen de 30 energieregio’s 
in 
Nederland te onderzoeken 
waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit 
opgewekt 
kan worden via wind en zon. 
We zetten ons daarbij in 
voor de bescherming van 
het Eemmeer, de 
Eempolders 
en de Natura2000- en 
weidevogelgebieden.

Daarom zetten we in eerste 
instantie 
zoveel mogelijk in op zon-op-
daken. / / Nee

Om herwinbare energie als groen biogas en 
waterstof naar woningen en 
gebouwen mogelijk te blijven maken, 
behouden we de gasinfrastructuur in de 
bestaande wijken en staan we positief ten 
opzichte van de aanleg van deze 
infrastructuur in de nieuwe wijken. We zijn 
terughoudend als het gaat om 
bronwarmtepompen in de buurt van 
woningen met houten paalfunderingen.

 We stellen een 
Energiekansenkaart op 
om inzicht te krijgen in 
de kansen die er 
zijn op het gebied van 
hernieuwbare en 
duurzame 
energiebronnen.

De Bilt
We bestemmen 
minimaal 3 zonnevelden

Om de doelstellingen te behalen 
hebben 
we zonnevelden en windenergie 
nodig. 
We gaan jaarlijks minimaal 20 GWh 
windenergie opwekken langs de 
A27 én 
A28, voor de precieze locaties doen 
we een 
verdiepend onderzoek. ja, langs A27 en A28

Aardgasverbruik faseren we uit met een 
nog vast te stellen ambitieuze 

 Warmte transi evisie; alle woningen hebben 
minimaal label B. We pakken meteen 
samen met bewoners ruimtelijke en sociale 
opgaven in een wijk aan.

In het jaar 2030 is 
onze CO2-uitstoot 
met 
minimaal 60% 
verminderd ten 
opzichte van 
1990.  Wij willen in 
2030 voor 
minimaal 55% 
voorzien in onze 
energiebehoefte 
door 
in de gemeente 
opgewekte 
duurzame 
bronnen

De Ronde Venen
het plaatsen van zonnepanelen op 
daken krijgt volop de aandacht

We zijn voor zonnevelden, waarbij 
het van groot belang is dat deze op 
een geschikte locatie komen en dat 
het elektriciteitsnetwerk dit 
aankan. Er zijn in 2021 
zoekgebieden voor zonnevelden 
aangewezen. We kijken als eerste 
naar de gebieden waar 
aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk de komende 
jaren haalbaar is. We starten met 
het gebied rondom 
de A2 bij Baambrugge. Hier 
betrekken we inwoners, Energiek 
Baambrugge en Rijkswaterstaat bij

De komende vier jaar komen er 
geen windturbines in De Ronde 
Venen en worden hier geen plannen 
voor 
ontwikkeld. De coalitie zet zich 
blijvend in om windturbines aan de 
gemeentegrens te voorkomen nee

We helpen inwoners om hun woningen zelf 
van gas af te laten gaan, indien zij dit zelf 
willen. Huizen gaan 
niet gedwongen van het aardgas af.

 We stellen de ambitie in 
het spoorboekje bij naar 
2050. Deze ambitie moet 
niet alleen door de 
gemeente, 
maar ook door inwoners 
en bedrijven worden 
gerealiseerd. 

We sluiten met de 
gemeentelijke 
ambitie 
aan op de 
landelijke 
afspraken. Dit 
betekent dat we 
ons richten op een 
klimaatneutrale 
gemeente in 2050.

Eemnes

zonnepanelen op
daken (woningen, publieke 
gebouwen, bedrijven en 
boerderijen)

Een 2e zonneveld zal pas vergund 
worden als blijkt dat in 2024 er nog 
geen boringen
gaan plaatsvinden voor 
geothermie. nee

Daarnaast zien we het perspectief van (ultra) 
diepe geothermie als een regionale
oplossing voor een collectief warmtenet. De 
boringen hiervoor in de oksel van de A1
en A27 zullen volgens de huidige planning in 
2024 worden uitgevoerd.

Ons uitgangspunt blijft 
dat we het huidige 
leidingennetwerk willen 
behouden voor
mogelijke toekomstige 
alternatieve 
energiebronnen.

Onze ambitie blijft 
dat we streven 
naar 
energieneutraal in 
2030. 

Houten

Dit sluit o.a. aan bij het 
Nationale
Klimaatakkoord en de 
afspraken in de Regionale 
Energie Strategie 1.0 (RES). 
De situatie kan ontstaan dat 
de Provincie wil dat 
windmolens in de omgeving 
van Houten
gerealiseerd gaan worden. 
Het college zal – idealiter in 
Regionale Energie Strategie 
(RES)
verband- een windkader 
ontwikkelen dat recht doet 
aan de belangen van 
omwonenden,
natuur en landschap.

Wij zetten vol in op zonne-energie 
op (grote) daken. Initiateven van 
groepen inwoners en
bedrijven leveren daar een 
belangrijke bijdrage aan. De 
gemeente heeft met haar eigen
vastgoed een voorbeeldrol. 
Daarbij denken we onder andere 
aan scholen, sporthallen en
andere openbare 
nutsvoorzieningen.

Er is op dit moment 100 hectare 
aan beleidsruimte geboden voor 
zonnevelden en deze
afspraken zullen we nakomen. We 
hebben daarbij aandacht voor 
lokaal eigendom en
participatie.
Wij willen het beleidskader 
zonnevelden in deze 
bestuursperiode evalueren. Buiten 
de
huidige beleidsruimte van 100 
hectare willen wij geen nieuwe 
zonnevelden op vruchtbare
landbouwgrond. Zonnevelden zijn 
wat ons betreft wel mogelijk op 
niet-agrarische gronden,
dubbelgebruik en langs snelwegen.
Tot slot willen wij dat Houten 
meegaat in innovaties voor zonne-
energie, zoals verticale
zonnepanelen. De coalitie wil 
daarin intensief samenwerken met 
de Coöperatie Opgewekt
Houten en coöperatie Duurzaam 
Eiland.

Windenergie is een concrete 
invulling van duurzaamheid. 
Tegelijkertijd bestaat er onder
een gedeelte van de bevolking in 
Nederland, zo ook in Houten, 
weerstand tegen het
plaatsen van hoge windturbines. 
Door het vorige college en 
gemeenteraad zijn stappen
gezet om het windpark Goyerbrug 
te realiseren. We realiseren ons dat 
er bij omwonenden
weerstand is tegen windpark 
Goyerbrug en gaan serieus 
verkennen of er een vergelijkbaar
in opbrengst en tijdig te realiseren 
alternatief voor het windpark is.
We kijken hiernaar met realisme en 
nemen de juridische en financiële 
belangen van de
gemeente en gemeenschap serieus. 
We kiezen ervoor om deze 
bestuursperiode geen
derde windpark te realiseren. Wel 
willen we het mogelijk maken voor 
boeren om kleine
windmolens op eigen erf te 
realiseren. Nee

Om de energierekening te verlagen is het 
naast energiebesparing ook nodig om in te 
zetten op een alternatief voor aardgas. De 
gemeente heeft hierin een belangrijke 
regierol via de Transitievisie Warmte. 
Inwoners helpen we met informatie over 
welk alternatief in hun wijk mogelijk is, o.a. 
door onderzoeken naar alternatieven zoals 
aquathermie. Ook zal er via het Energieloket 
hulp geboden worden bij de uitvoering 
waarvoor landelijke regelingen benut kunnen 
worden zoals het Nationaal 
Isolatieprogramma en het Nationaal 
Warmtefonds.
In sommige wijken zullen collectieve 
aanpakken opgezet worden voor 
aardgasvrije wijken
samen met partners zoals Viveste en 
EnergieRijk Houten. We doen dit met de 
structurele middelen die er zijn voor de 
Transitievisie Warmte. Wanneer het Rijk over 
de brug komt met aanvullende middelen 
gaan we aan de slag met andere wijken.

We continueren de 
ambities uit het 
Energieplan van de
gemeente. Samen met 
inwoners en 
maatschappelijke 
organisaties herijken we 
het
Energieplan tijdens deze 
bestuursperiode.

De gemeente 
Houten heeft het 
voornemen in 
2040 
energieneutraal te 
zijn.

Uitbreiding en efficiëntere 
benutting netcapaciteit door 
Stedin



Leusden

Wij kunnen het als 
gemeente Leusden niet 
alleen. Soms hebben wij de 
kennis (nog) niet in huis en 
soms gaan wij er niet over. 
Daarom zetten wij in op een 
constructieve en effectieve 
samenwerking met de 
logische 
samenwerkingspartners. Dit 
zijn bijvoorbeeld 
buurgemeenten, de 
Provincie en instellingen en 
bedrijven.

Wij zetten in op zon op dak én 
vlak. Er is nog veel ruimte in de 
versteende omgeving van de 
gemeente Leusden om te 
gebruiken voor energieopwekking. 
Denk aan op daken, aan muren, 
op geluidschermen, boven 
parkeerplaatsen en aan randen 
van bedrijfsterreinen. Hierbij 
willen wij manieren vinden om het 
aantrekkelijk te maken om de 
maximale oppervlakte te 
gebruiken, in plaats van slechts 
dat deel dat voor de eigen 
elektriciteitsbehoefte nodig is.

Het Uitnodigingskader Duurzame 
Opwek passen wij zo aan dat het 
de waarden van het buitengebied 
beter beschermt.

Door de verstopping van het 
energienetwerk, met een ander 
woord netcongestie genoemd, zijn 
grootschalige zonneweides en 
windturbines de komende periode 
niet realistisch. De dan opgewekte 
stroom kan nergens heen en staat 
meer gewenste vormen van opwek 
in de weg. nee

Wij willen extra inzetten op het verleiden en 
belonen van inwoners die bijdragen aan de 
verduurzaming. De energie- en 
warmtetransitie begint met bewustwording 
en beperken van gebruik.
Wij zetten in op het -zoveel als mogelijk- 
wegnemen van barrières en drempels, zodat 
eigenaren de energie- en warmtetransitie 
van hun woningen, kantoren en bedrijven 
maximaal kunnen oppakken. De stevige inzet 
op de wijkwarmtetransitie in de wijk 
Rozendaal is een prima eerste stap. De 
transitie zullen wij waar mogelijk 
intensiveren en uitbreiden.

De focus wordt verlegd naar 
maatregelen waar wij komende 
jaren het meeste resultaat van 
verwachten. Inzet op 
bijvoorbeeld lokale opwek voor 
lokaal gebruik en energie- en 
warmteopslag zijn hard nodig. Al 
deze grote opgaven vereisen 
grote inzet. Wij geloven dat 
innovatie en maatwerk daarbij 
hét verschil gaan maken.

Lopik / / /

De coalitie wil voor 
Lopik vasthouden aan het eerder 
vastgestelde  zoekgebied voor de 
opwek van duurzame energie. Er zal 
met inwoners een start worden 
gemaakt  met het concretiseren van 
de invulling van het 
gebied. Op basis van een concreet 
plan kan de benodigde investering 
in de netwerkcapaciteit 
worden uitgewerkt. De coalitie is 
van mening  dat dit de juiste 
volgorde is in plaats van eerst 
afwachten wat de netwerkcapaciteit 
gaat worden 
en op basis daarvan een plan 

 uitwerken. De beno digde 
netwerkcapaciteit volgt de 
opwekcapaciteit  en niet andersom. Nee / / / /

Montfoort

Proactief wordt met 
gebouweigenaren gesproken over 
de mogelijkheden voor
verduurzaming en zon-op-dak.

Zonneweides kunnen alleen bij 
multifunctioneel gebruik van het 
land gerealiseerd worden.

Montfoort heeft besloten in haar 
energiebehoefte te willen voorzien 
zonder windmolens. nee

Er komt een stimuleringsaanpak voor 
energiebesparing en
het verduurzamen van hun particuliere 
woningen.

Nieuwegein

 in de regio werken we 
samen met andere 
gemeenten en de provincie 
in 
de regionale 
energiestrategie;

voor windenergie gaan we 
onderzoeken of er aan de oostzijde 
van de 
stad ruimte is om zo beperkt 
mogelijk windturbines toe te 
voegen, op 
zo’n manier dat de bedrijvigheid in 
het gebied niet wordt beperkt. Dit
helpt ons om onze afhankelijkheid 
van niet-duurzame energie af te 
bouwen. Een participatietraject 
maakt onderdeel uit van dit 
onderzoek. 
Het resultaat van dit onderzoek 
wordt als voorstel ter 
besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad ja, aan oostzijde

 We gaan door met subsidies voor de 
verduurzaming van woningen en 
verhogen het beschikbare budget hiervoor. 
Hierbij geven we voorrang 
aan de minst duurzame huizen. We handelen 
de aanvragen snel en 
efficiënt af, zonder rompslomp voor de 
inwoner;

 bij grootschalige nieuwe 
energie-initiatieven die 
bijdragen aan de 
energietransitie, zetten 
we in op (vrijwillig) 
coöperatief 
eigenaarschap 
met inwoners. Dit 
betekent dat inwoners 
ook meeprofiteren. 

We 
stellen ons als doel 
om te komen tot 
een goede mix van 
besparen, 
opwekken, 
transport en 
opslag van energie, 
zodat Nieuwegein 
in 2040 
energieneutraal is.

 We stimuleren innovaties, zoals 
wind op dak en lokale 
energieopslag. We 
houden rekening met de fysieke 
ruimte die nodig is voor het 
gebruik van 
nieuwe energiebronnen en 
energieopslag;

Oudewater

Bij het opstellen van de 
Regionale Energie Strategie 
(RES) 2.0 trekken we lessen 
uit het traject van de RES 
1.0, voor wat betreft de 
inhoud en het 
(participatie)proces.

 Dat bereiken we via de 
zonneladder. Om 
dakeigenaren te motiveren en 
waar nodig te helpen wordt een 
‘Aanvalsplan Zon op Dak 
opgesteld’. nee

Het 
rijksbudget is 
uitgangspunt voor onze 
ambities.

In Oudewater 
streven we naar 
50% minder CO2-
uitstoot in 2030.

Renswoude

In het 
kader van de Regionale 
Energie Strategie (RES) heeft 
de raad de ambities 
getemperd. De coalitie zal 
het huidige RES-bod 1.0 
zoals door de raad in 2021 
is vastgesteld uitvoeren. 

We richten ons in deze 
bestuursperiode op 
zoveel mogelijk zonnepanelen op 
dak

werken mee aan het initiatief tot 
eenzonnelint langs de A12. 
Grootschalige 
zonneweides of het gebruiken van 
agrarische gronden ten behoeve 
van zonneweides is voor ons geen 
eerste optie

De coalitie zal in deze periode niet 
actief meewerken aan het plaatsen 
van grote windturbines nee

We willen starten 
met de “geen spijt” initiatieven. De coalitie 
wil dit realiseren door actieve 
voorlichting, het inrichten van een 
energieloket, een straatgewijze aanpak 
voor bijvoorbeeld isolatie van hetzelfde type 
woning, het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor subsidie en aanbod van 
besparende maatregelen. 

Het doel is om in 
2050 
energieneutraal en 
gasloos te 
zijn.

Rhenen

We gaan voor uitvoering 
van het huidige bod in 
Regionale Energie Strategie, 
de RES 1.0. Daarin staan de 
plannen voor het 
grootschalig en duurzaam 
opwekken van elektriciteit 
en voor het duurzaam 
verwarmen 
van onze huizen en andere 
gebouwen. Hierin nemen 
we onze 
verantwoordelijkheid, 
waarbij we extra 
aandacht hebben voor het 
belang van onze eigen 
inwoners. De komende 
periode onderzoeken we 
mogelijke locaties waar 
duurzame energie kan 
worden opgewekt. 

 Zowel bij nieuwbouw als bij 
bestaande bouw hebben we de 
ambitie om zon op dak te 
verhogen. 
We houden de voortgang bij.

Naast zon op dak kijken we 
allereerst naar mogelijkheden voor 
zon op restgronden. Bijvoorbeeld 
als 
overkapping van parkeerplaatsen 
en langs het spoor. Het bestaande 
initiatief 
bij Remmerden sluiten we niet uit. 
We willen een kleiner oppervlak 
waarmee we voldoen aan de RES. 
Onze voorkeur gaat uit naar een 
veld met zoveel mogelijk 
aansluiting aan het 
industrieterrein. Voor de 
andere initiatieven, zoals het 
initiatief bij de Nude, is het in-stand-
houden van de primaire agrarische 
functie van groot belang. Deze 
vruchtbare landbouwgrond kan 
een dubbele functie krijgen, 
bijvoorbeeld 
door teelt van zacht fruit onder 
zonnepanelen.

We willen kleine windmolens 
mogelijk maken. Bijvoorbeeld op 
een boerenerf, waarmee de 
bedrijfsvoering energieneutraal kan 
worden. We zijn terughoudend met 
grote windmolens. nee

We werken aan de warmtetransitie om 
minder aardgas nodig te hebben. Bij 
alternatieve oplossingen 
houden we goed in de gaten dat het ook 
duurzame oplossingen zijn. Innovatieve 
oplossingen worden 
waar het kan toegepast. We beginnen 
hiervoor met de twee aangewezen 
startwijken uit de Transitievisie 
Warmte; Achterberg en Remmerden.

 Om mee te gaan met de 
nieuwe ontwikkelingen 
actualiseren we onze 
routekaart en we 
maken een nieuwe 
zonneladder

We hebben de 
ambitie in 2040 
energieneutraal te 
zijn. De stappen 
hiervoor staan in 
onze gemeentelijke 
routekaart. Ook 
willen we 
klimaatneutraal 
zijn in 2050. We 
gebruiken zo min 
mogelijk aardgas 
om richting 
het landelijke doel 
aardgasvrij in 2050 
te gaan. 

Uit verder onderzoek moet dit 
blijken. Op dit moment 
vormt de netcongestie een 
hindernis voor de (grootschalige) 
opwek van duurzame energie. 
Hier willen 
we oplossingen voor vinden en 
we pakken daarop de regie.

Soest
Inzet op stimulering zonnepanelen 
op daken (woningen en bedrijven)

Wij staan terughoudend tegenover 
de plaatsing van windmolens en 

 zonne velden. Wij zullen de 
uitkomsten van lopende 

 onderzoeken kri sch beoorde len 
op de consequenties voor 
gezondheid en leefbaarheid.

Wij staan terughoudend tegenover 
de plaatsing van windmolens en 
zonnevelden. Wij zullen de 
uitkomsten van lopende 

 onderzoeken kri sch beoorde len 
op de consequenties voor 
gezondheid en leefbaarheid. nee

 Vaststelling van de Transitievisie Warmte, 
waarna gestart kan worden met 
het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen

Uitvoering van het 
huidige Programma 
Energietransitie 2020-
2025

In het 
regeerakkoord is 
het ambitieniveau 
ten aanzien van de 
CO2-reductie 
verhoogd. In 2023 
willen we bij een 
tussentijdse 
evaluatie bezien of 
er ruimte 
is ons 
ambitieniveau 
daarmee in lijn te 
brengen. 



Stichtse Vecht

De komende jaren voeren 
we de afspraken, zoals 
vastgelegd in de Regionale 
Energie Strategie (RES), uit. 

Hiervoor hanteren we de 
zonneladder en wordt eerst 
gekeken naar lege daken, 
onbenutte bebouwde locaties en 
infrastructurele werken. We 
brengen in kaart 
welke daken geschikt zijn voor 
grotere hoeveelheden panelen en 
hoe die potentie benut kan 
worden. De 
gemeente moet ieder geval klaar 
staan als er meer ruimte komt op 
het elektriciteitsnet.

Bij de ontwikkeling van 
zonneweides, voor zover dat in de 
komende collegeperiode tot 
realisatie kan 
komen, gegeven de volgorde die 
we willen hanteren en de mogelijke 
congestie, willen we nader kijken 
naar gebieden die binnen de 
kansenkaart een plek zouden 
moeten krijgen. De inzet is een 
meer 
strategisch ontwikkelplan om te 
voorkomen dat her en der 
‘plukken’ zonneweides komen. Bij 
de 
ontwikkeling van grootschaliger 
energieopwekking via zon streven 
we naar 100% collectief eigendom, 
zodat inwoners van Stichtse Vecht 
kunnen meeprofiteren.

Er komen deze 
raadsperiode geen grootschalige 
locaties voor windenergie en grote 
(wind)turbines in Stichtse Vecht. We 
maken een uitzondering voor 
windmolens van maximaal 20 
meter hoog op (boeren)erven in het 
buitengebied op het moment dat dit 
passend is in het landschap nee

Er wordt ingezet op ondersteuning bij 
energiebesparing en het werken aan een 
perspectief voor de 
langere termijn. De eerste ervaringen doen 
we op bij de uitvoering van het project 
Zuilense Vecht. We 
onderzoeken of een combinatie met de wijk 
Op Buuren kansrijk is. Het college stelt een 
agenda op voor 
de weg naar 2030, als voorbereiding op de 
periode daarna, waarin stappen naar 
bredere gasloosheid 
gemaakt worden. Kansrijke en haalbare 
initiatieven uit de samenleving ondersteunen 
wij.

Het elektriciteitsnet is er niet op 
toegerust en het aansluiten van 
grootschalige energieopwekking 
is momenteel niet uitvoerbaar. 
We blijven kijken naar wat wel 
mogelijk 
is en blijven in gesprek met de 
netbeheerders.

Utrecht

Gezien de klimaatcrisis
tonen we ons 
ambitieus op het realiseren 
van energie
op de geschikte plekken in 
onze 
gemeente. We willen met 
alle 
energieproductielocaties uit 
de RSU die 
gunstig uit de MER komen 
aan de slag. 
Voor de geschikte locaties 
doorlopen 
we een zorgvuldig ruimtelijk 
proces, 
waarbij diverse ruimtelijke 
belangen 
gewogen worden. Het 
betrekken van 
inwoners bij de inpassing is 
onderdeel van 
dit ruimtelijke proces. In 
onze klimaatvisie 
nemen we een ruimtelijk 
kader op om de 
belangenafweging voor de 
inpassing van 

Utrecht is voorloper voor wat 
betreft 
zon-op-dak. We blijven hierop 
inzetten. 
We maken zonnepanelen voor 
particulieren 
laagdrempelig mogelijk en kijken 
naar 
mogelijkheden voor het 
coöperatief 
opwekken van zonne-energie. Als 
het 
juridisch mogelijk is, gaan we 
meer 
zonnepanelen verplichten in de 
nieuwbouw en op bedrijfsdaken. 
Met corporaties maken we 
afspraken 
over meer zon-op-dak. Onze 
doelen zijn 
168 GWh zonne-energieproductie 
op 
grote daken en 120 GWh op 
kleine daken 
in 2030.

De komende vier jaar willen 
we de volledige ruimtelijke 
procedure 
hebben doorlopen. De zonnevelden 
Meijewetering, Haarrijnse plas, 
Nedereindse plas, op de geluidswal 
A12, 
Ockhuizen en de Voordorpse 
polder willen 
we de komende vier jaar 
opleveren.

Uitgangspunt bij de inpassing van 
windmolens is het maximaal 
beperken 
van overlast (geluid en 
slagschaduw) voor 
omwonenden. Bij zonnevelden 
zoeken 
we naar zoveel mogelijk 
dubbelgebruik 
(recreatie, agrarisch) en ecologische 
waarde. We streven naar minimaal 
50% 
eigenaarschap van bewoners, het 
liefst 
uit de directe buurt. Bij 
onvoldoende 
inschrijvingen uit de buurt kijken we 
breder naar Utrecht en omstreken. 
Het energielandschap in het 
noorden 
van Rijnenburg maken we 
permanent. 
We schuwen geen middelen om het 
maximaal aantal mogelijke 
windmolens te 
verwezenlijken binnen de kaders 
van het 
zoekgebied. nee

We staan naast Utrechters als zij hun huis
willen verduurzamen. Daarom starten we 
een sociaal energiebesparingsoffensief 
waarmee we energiearmoede bestrijden 
en CO2
-uitstoot verminderen. We gaan 
actief aan de slag met besparen bij de 
slechtst geïsoleerde woningen, in de 
wijkgerichte aanpak en met een individuele 
benadering op verandermomenten zoals 
verhuizing of een kapotte Cv-ketel. Voor de 
40.000 gasaansluitingen die 
genoemd zijn in ons warmteplan
(transitievisie warmte) om over te gaan op 
een duurzaam alternatief maken we de 
komende vier jaar wijkuitvoeringsplannen 
en gaan we aan de slag met de uitvoering 
hiervan. Voorwaarden zijn onder meer dat 
het alternatief voor bewoners betaalbaar is 
en dat er zicht is op duurzame warmte. We 
gaan actief aan de slag met 
aquathermie en geothermie. In 2025 
maken we een volgend warmteplan 
(transitievisie warmte) waarin we vooruit 
kijken naar 2035. We staan open voor een 
actievere rol
van de gemeente in Stedin en het 
warmtesysteem van Eneco.

Via loting stellen we een 
klimaatberaad
in om bewoners te 
betrekken bij de 
uitvoering van ons 
klimaatbeleid (in lijn 
met motie 2021/177). 
We maken een 
klimaatvisie waarin we 
naast energie ook 
uitspraken doen over 
mobiliteit en voedsel 
voor zover we daar 
als gemeente impact op 
kunnen hebben. 
De meest duurzame 
kilometer is de niet 
gereden kilometer; 
nabijheid van 
voorzieningen is dan ook 
belangrijk.

We onderzoeken of een 
energieontwikkelbedrijf naar 
Tilburgs voorbeeld een bijdrage 
kan 
leveren aan tempo en het 
behartigen van 
Utrechtse belangen bij de 
ontwikkeling 
van energieproductie. We blijven 
tempo maken met nieuwe 
energieproductie ondanks de 
congestie 
op het elektriciteitsnet. We 
ondersteunen 
de uitbreiding van het net met 
soepele 
gemeentelijke procedures.

Utrechtse Heuvelrug

We blijven constructief 
meewerken om inhoud te 
geven aan de verplichtingen 
in de RES. 
We zijn ontevreden over het 
democratische gehalte van 
de RES, omdat het o.a. 
uitsluit 
om met lef andere opties in 
te brengen om zo de kracht 
van de gemeente te 
benutten 
(constructief meedoen, dus 
we blijven onderdeel). We 
vervullen geen 
voortrekkersrol 
(meer) in de RES, maar 
lobbyen wel voor 
verbeteringen in 
bovengenoemde richting. 
Uitgangspunt is het doel 
0,088 TWh

De mate waarin we zonnevelden 
willen plaatsen, wegen we af in het 
aangepaste 
afwegingskader 2.0 (na evaluatie, 
na beslissing over de gunning). 
Daarna volgt een 
besluit over de invulling van de 2e 
ronde zonnevelden. We stellen in 
het afwegingskader 2.0 een norm 
voor voldoende lokaal 
eigenaarschap, dat 
een eerlijke verdeling van de lusten 
en lasten biedt aan omwonenden. 
En we maken werk 
van het zonnelint langs de A12. 

Er is geen overeenstemming over 
de vraag of de gemeente de 
komende vier jaar 
meewerkt aan (voorbereiding van) 
het plaatsen van industriële 
windturbines. nee

Veenendaal

Vertrekpunten
• Programmaplan 
Energieneutraal 2022-2025.
• Transitievisie Warmte 1.0.
• Regionale Energiestrategie 
(RES 1.0).
• Klimaatplan. / / / Nee

Veenendaal wil 
een duurzame 
gemeente zijn en 
heeft 
de ambitie om de 
al vastgestelde 
afspraken in 2050 
energieneutraal te 
zijn te 
bekrachtigen.

Vijfheerenlanden

Het raadsbesluit over de 
regionale energiestrategie 
(RES) van 30 september 
2021 uit te voeren, waarin 
is opgenomen dat onze 
bijdrage voor het eerste, 
tweede en derde bouwblok 
van de RES is gericht op het 
streefgetal van 0,072 Twh 
als onderdeel van het 
regionale bod in de U16 om 
zo mogelijk 1,8 TWh aan 
duurzame elektriciteit op te 
wekken in 2030, vergund 
voor 2025

Voor het realiseren van de door 
ons toegezegde bijdrage aan de 
RES tot 2030 willen wij eerst 
zoveel als mogelijk de methode 
‘zon op dak’ benutten. Waar nodig 
kijken wij naar windenergie.

Dubbel ruimtegebruik te 
stimuleren. Dit door bijvoorbeeld 
de mogelijkheden te verkennen van 
het plaatsen van zonnepanelen 
boven parkeerplaatsen.

Bij het plaatsen van windturbines en 
andere vormen van 
energieopwekking in het landschap 
uit te gaan van het 
voorzorgprincipe. Daarbij moet 
degene die deze turbines en andere 
vormen van energieopwekking en -
opslag plaatst, aantonen dat deze 
geen schade opleveren. Wanneer 
gekozen wordt voor het plaatsen 
van windturbines worden deze 
geplaatst binnen onze lokale 
normen en moeten de 
(meer)opbrengsten ten gunste 
komen van de eigen inwoners, bij 
voorkeur de direct omwonenden. nee

Wij zetten actief in op energiebesparing. 
Zowel bij het realiseren van waar mogelijk 
energie- neutrale gebiedsontwikkeling als bij 
het nemen van maatregelen bij bestaande 
woningen en bedrijfsgebouwen.

Tegelijkertijd onderzoeken wij de 
haalbaarheid van meer 
innovatieve alternatieven en 
minder overlast gevende vormen 
van energieopwekking. Hierbij 
denken wij bijvoorbeeld aan zon 
op gevel en effectieve 
windturbines met kleinere 
wieken. Met behulp van pilots 
willen wij deze innovatieve 
ideeën in de praktijk testen.

Wijk bij Duurstede / / / / Nee / /

De ambitie van de 
gemeente 
Wijk bij Duurstede 
is om in 2030 
energieneutraal te 
zijn 
en het liefst eerder 
dan 2050 
klimaatneutraal.

Woerden

Het raadsbesluit over het 
afwegingskader 
grootschalige duurzame 
energie en het bijbehorende 
RES-bod, met de keuze deze 
opgave voor 50% met wind 
en voor 50% met zon in te 
vullen, is 
het uitgangspunt voor 
energieopwek in deze 
bestuursperiode. Dit besluit 
wordt uitgewerkt en 
uitgevoerd. Ook de keuze 
voor 50% lokaal 
eigenaarschap is hier 
onderdeel van. 

De motie voor het onderzoeken 
van de mogelijkheden van een 
zonnelint langs de A12 wordt 
komende periode uitgewerkt, 
samen met Rijkswaterstaat. Hierbij 
wordt gekeken of dit te 
combineren is met een geluidswal 
bij de woonwijken van Woerden en 
Harmelen.

Voor grootschalige opwek van 
windenergie worden de potentiële 
windmolenlocaties in de 
gemeente Woerden (Reijerscop en 
A12 Barwoutswaarder) gewogen 
door toetsing aan criteria 
op het gebied van gezondheid, 
landschappelijke inpassing, 
energienetwerk, draagvlak, 
exploitatie en realisatie. Hierbij 
wordt ook de nog vast te stellen 
Rijks-afstandsnorm gebruikt. 
Het nieuwe college stelt een plan op 
voor objectieve toetsing. Op basis 
van de uitkomsten van 
die uitwerking komt het college 
deze periode met een voorstel 
richting raad. Voor alle partijen 
is er dan ruimte om een politieke 
afweging te maken in de 
gemeenteraad. nee

Voor de warmtetransitie is onze inzet primair 
gericht op inwoners met de laagste inkomens 
in oudere huizen. Zo versterken we ook 
bestaanszekerheid van onze inwoners. We 
maken 
hierover afspraken met de 
woningbouwcorporatie en kijken of we een 
deel van de 
opbrengsten van grootschalige opwek voor 
dit doel kunnen bestemmen. Ook richten we 
een isolatiefonds op om inwoners met een 
eigen huis en een kleine portemonnee met 
verschillende maatregelen te helpen om hun 
huis te verduurzamen. We maken hiervoor 
gebruik van Rijksmiddelen. 

e werken in deze 
bestuursperiode vanuit 
een aantal concrete 
indicatoren om de 

 energie opwek en 
warmtetransitie 
meetbaar te maken. We 
maken dit ook zichtbaar 
op de website 
van de gemeente en in 
de openbare ruimte. Dat 
helpt om van 
energiebesparing en 
opwek 
een collectieve opgave te 
maken. 

In 2030 willen we 
meer dan de helft 
van ons 
energieverbruik 
duurzaam 
opwekken

De netcapaciteit en de 
mogelijkheden voor opslag van 
energie zijn een belangrijke 
succesfactor 
(of knelpunt) voor de 
energietransitie. We geven dit 
hoge prioriteit in gesprekken met 
de 
netbeheerders en onderzoeken 
(bijvoorbeeld in samenwerking 
met Woerden Energie) 
mogelijkheden voor innovatieve 
vormen van netgebruik en opslag 
in onze gemeente. 



Woudenberg

De regionale 
energiestrategie (RES) is in 
ontwikkeling. We nemen 
onze verantwoordelijkheid 
en zullen in de regio daarin 
een stevige rol pakken, 
waarbij de uitwerking van 
de RES niet 
onevenredig ten koste mag 
gaan van Woudenbergs 
grondgebied. 

De komende jaren zetten 
we vol in op zon-op-dak, we 
roepen inwoners en bedrijven op 
om zonnepanelen op hun 
daken te leggen. Niks Niks nee

Daarnaast stimuleren we verduurzaming van 
bestaande huizen door samen 
met de energiecoaches van SDW een 
versnelling te brengen in een wijkgerichte 
aanpak. 
Verduurzaming moet voor de inwoners 
betaalbaar zijn. We werken aan de 
warmtetransitie, waar mogelijk gaan huizen 
van het gas af, mits 
dit betaalbaar is voor de bewoners. Daarbij 
worden (landelijke) subsidieregelingen zo 
goed mogelijk benut.  Voor de 
warmtetransitie benutten we innovatieve 
oplossingen zoals aquathermie, 
rioolwarmte, biogas.  We stimuleren de 
opleiding van energiecoaches en hun inzet in 
een wijkgerichte 
aanpak.

 We vertalen de eerder 
vastgestelde 
duurzaamheidsambities 
(uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid 2021-
2022, warmtetransvisie) 
concreet voor onze 
inwoners en 
ondernemers. 

IJsselstein

 Samen zijn beleidsstukken 
(zoals de Regionale Energie 
Strategie en de 
Transitievisie Warmte) 
opgesteld die de basis 
vormen 
voor de toekomst. Een 
volwaardige bijdrage 
leveren aan de Regionale 
Energie Strategie (RES).

Opstellen en uitwerken plan van 
aanpak om het opwekken van 
energie door zonnepanelen 
op daken zoveel als mogelijk te 
stimuleren /

 Geen grote windturbines in 
IJsselstein. Ondersteunen van 
particuliere initiatieven voor het 
opwekken van windenergie door 
middel 
van kleinschalige voorzieningen 
zoals een zogenoemde windwokkel 
en energie besparende 
maatregelen. Nee / /

e streven naar het inrichten van 
een IJsselsteins Energie 
Transitiefonds voor innovatieve 
initiatieven die IJsselsteinse 
huishoudens helpen te 
verduurzamen

Zeist / /

We blijven naar mogelijkheden 
zoeken om grootschalige opwek 

 van wind en zonne-energie 
mogelijk te maken, waarbij ook een 
Afwegingskader 
wind wordt opgesteld.

We blijven naar mogelijkheden 
zoeken om grootschalige opwek van 

 wind en zonne-energie mogelijk te 
maken, waarbij ook een 
Afwegingskader 
wind wordt opgesteld. nee

We zetten stevig in op het isoleren van de 
bestaande gebouwvoorraad - zowel 
woningen als bedrijven en 
sportaccommodaties - want daar valt de 
meeste 
energiebesparing te behalen en het helpt 
tegen de stijgende energielasten.

Zeist is in 2050 
energieneutraal en waar 
mogelijk 
energieleverend, en van 
het aardgas af. We 
ontwikkelen een 
klimaatplan voor Zeist. 
Basis hiervoor vormen de 
reeds 
aangenomen 
beleidsstukken op dit 
gebied. In deze periode 
starten we het 
proces om met de 
samenleving een 
klimaatplan te 
ontwikkelen, waarin alle 
partijen worden 
uitgedaagd een bijdrage 
te leveren aan de doelen.



Rapportage monitoring

Mei-juni 2022
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Aanleiding en doel
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Aanleiding

• In de RES 1.0 en het Regionaal Uitvoeringsprogramma is
afgesproken dat de voortgang binnen de RES U16 twee
keer per jaar wordt gemonitord. Dit noemen we
(bestuurlijke) ijkmomenten. Hiermee brengen we
halfjaarlijks in kaart of de RES U16 op koers is om de
doelstellingen in 2030 te behalen.

• Deze rapportage is het resultaat van het eerste
monitoringsmoment in 2022 waarvan de uitkomsten in de
Stuurgroep worden besproken op 22 juni.

• Op 30 november volgt een rapportage op basis van het
tweede ijkmoment. Beide rapportages geven input voor het
opstellen van RES-voortgangsdocument en
herijkingsdocument.

• De peildatum voor deze monitor is 15 april 2022. Alle
ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden komen
aan bod in het tweede ijkmoment in november. Ook de
verwerking van de moties en amendementen die n.a.v.
besluitvorming van de RES 1.0 in de parlementen zijn
aangenomen, worden meegenomen tijdens dit tweede
ijkmoment.

De jaarlijkse productie van elektriciteit is in het ambtelijk 
deel van de rapportage uitgedrukt in TWh (1 miljard kWh), 
GWh (1 miljoen kWh) of MWh (1 duizend kWh)

Doel monitor

Het doel van deze monitor is vierledig: 

1. Gezamenlijke kennisbasis: Het verzamelen en presenteren
van transparante en herleidbare informatie over de voortgang
van de RES versterkt de gezamenlijke kennisbasis binnen de
netwerkorganisatie.

2. Inzicht in voortgang: De monitor geeft een beeld over de
voortgang van het behalen van de 1,8 TWh. Daarnaast geeft
de monitor inzicht in aanvullende kwalitatieve informatie,
zoals de uitwerking van zoekgebieden in ruimtelijk beleid en
de wijze waarop wordt geparticipeerd.

3. Identificeren kansen en knelpunten: Op basis van de
uitkomsten van de monitor worden kansen en knelpunten
binnen de verschillende inhoudelijke thema’s bepaald.

4. Input voor netimpact en programmeren: Informatie die met
deze monitor is opgehaald is verwerkt in de afstemmingstool
voor zoekgebieden. Gemeenten kunnen hiermee op
deelnetniveau hun projecten of zoekgebieden afstemmen in
capaciteit en in de tijd. Zo kunnen we op deelnetniveau
programmeren met als doel optimaal gebruik te maken van
schaarse ruimte op het net.



Vier bouwblokken voor grootschalige 
opwek duurzame elektriciteit

Bouwblok 4: permanente zoektocht

• Continue samenwerking en permanente
zoektocht naar zoekgebieden voor duurzame
energie

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Onderbouwing 

gezamenlijk bod 

(1,8 TWh)

Bouwblok 1: gerealiseerd en pijplijn zeker

• Gerealiseerd
• Pijplijn zeker:

• Wind: vergunning is verleend
• Zon: bouw in voorbereiding

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig

zon op dak 

Bouwblok 2: zon op dak

• Vastgestelde ambitie
• 0,3-0,5 TWh in 2030

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 3: ambitie o.b.v. lokale zoekprocessen

• Vastgestelde ambitie
• Van ruimtelijk-technische analyse tot

ruimtelijke procedure en vergunning

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig 

zon op dak 



Overzicht verandering vier 
bouwblokken in 2030

Bouwblok 1: gerealiseerd en pijplijn zeker

• Gerealiseerd
• Pijplijn zeker:

• Wind: vergunning is verleend 
• Zon: bouw in voorbereiding

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig

zon op dak 

Bouwblok 2: zon op dak

• Vastgestelde ambitie
• 0,3-0,5 TWh in 2030

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 3: 

• Vastgestelde ambitie
• Van ruimtelijk-technische analyse tot 

ruimtelijke procedure en vergunning

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig 

zon op dak 
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Overzicht verandering vier 
bouwblokken in 2030

Bouwblok 1

• Gerealiseerd
• Pijplijn zeker:

• Wind: vergunning is verleend
• Zon: bouw in voorbereiding

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig

zon op dak 

Bouwblok 2

• Vastgestelde ambitie
• 0,3-0,5 TWh in 2030

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 3: ambitie o.b.v. lokale zoekprocessen

• Vastgestelde ambitie
• Van ruimtelijk-technische analyse tot

ruimtelijke procedure en vergunning
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veld

Wind 

op land

Grootschalig 

zon op dak 
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• Groei gerealiseerd zon op

dak met 0,04 TWh (23%)

• Project wind van pijplijn

zeker naar bouwblok 3

• Project zon op veld van

bouwblok 3 naar pijplijn

zeker

• Groei gerealiseerd zon op

dak met 0,04 TWh (23%)

• Resterende ambitie zon op

dak 0,122-0,322 TWh

• Onderbouwing ambitie

wind en zon op veld

verschilt van RES 1.0

• Project Houten naar

Bouwblok 3

• Kleine extra ambitie zon op

dak individuele gemeenten

0,16 0,12

0,2
0,2

0,14 0,18

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

RES 1.0 Huidig

T
W

h Van ambitie naar realisatie

Ambitie bovengrens

Ambitie ondergrens

0,40 0,35

0,69 0,82

0,07
0,08

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

RES 1.0 Huidig

T
W

h

Ambitie zon op dak

individuele gemeenten

Ambitie zon op veld

Ambitie wind



Overzicht totaal bod in 2030 
(zonder congestie)

Bouwblok 2: zon op dak

• Vastgestelde ambitie
• 0,3-0,5 TWh in 2030

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 3: ambitie o.b.v. lokale zoekprocessen

• Vastgestelde ambitie
• Van ruimtelijk-technische analyse tot 

ruimtelijke procedure en vergunning

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 1: gerealiseerd en pijplijn zeker

• Gerealiseerd
• Pijplijn zeker:

• Wind: vergunning is verleend 
• Zon: bouw in voorbereiding

Grootschalig zon op 
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Wind 

op land

Grootschalig

zon op dak 
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Operationeel wind (MWh)

+ Ambitie De Ronde 
Venen en meer ambitie 
zon op veld door keuzes 
in zoekgebieden en 
concretisering projecten. 

Project Houten van 
bouwblok 1 naar 3 en 
vertragen plannen in Zeist

Resterende ambitie zon 
op dak na realisatie

Meer realisatie zon op dak
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Overzicht totaal bod in 2030 
(met congestie zichtbaar)

Bouwblok 2: zon op dak

• Vastgestelde ambitie
• 0,3-0,5 TWh in 2030

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 3: ambitie o.b.v. lokale zoekprocessen

• Vastgestelde ambitie
• Van ruimtelijk-technische analyse tot

ruimtelijke procedure en vergunning

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig 

zon op dak 

Bouwblok 1: pijplijn zeker

• Gerealiseerd
• Pijplijn zeker:

• Wind: vergunning is verleend
• Zon: bouw in voorbereiding

Grootschalig zon op 

veld

Wind 

op land

Grootschalig

zon op dak 

Onder invloed van netcongestie

Niet onder invloed van 

netcongestie

1,8



Overzicht verschillen monitor t.o.v. RES 1.0

Hetzelfde t.o.v. RES 1.0

• Wind gerealiseerd: 0,076 TWh

• Zon op veld gerealiseerd: 0,032 TWh

• Zon op dak pijplijn zeker: 0,067 TWh

Veranderingen

• Zon op veld pijplijn zeker: Project in Wijk bij Duurstede is
toegevoegd. Dit maakt het totaal 22 GWh of 0,022 TWh

• Wind pijplijn zeker: Goyerbrug (Houten; 67 GWh) is
verplaatst van bouwblok 1 naar bouwblok 3.

Totaal bouwblok 1

• Wind: 0,076 TWh

• Zon: 0,300 TWh

• Totaal: 0,375 TWh
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Bouwblok 1: Goyerbrug (Houten) is verplaatst van bouwblok 1 naar 3. In Wijk bij Duurstede is een zon-
op-veldproject pijplijn zeker geworden (de bouw is van start gegaan)

Bouwblok 1: 
gerealiseerd en 

pijplijn zeker

Bouwblok 3: ambitie 
o.b.v. lokale

zoekprocessen

Goyerbrug (67 GWh)

Project WbD (8 GWh)
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Overzicht verschillen monitor t.o.v. RES 1.0

Bouwblok 3: De bijdrage van De Ronde Venen (0,088 TWh) is toegevoegd. De onderbouwing van sommige 
gemeenten voor hun bijdrage aan het bod is veranderd. In gemeente Zeist treedt planuitval op (circa 0,086 TWh)

Hetzelfde t.o.v. RES 1.0

• Bijdragen alle gemeenten m.u.v. De Ronde Venen

Veranderingen ambitie:

• Bijdrage De Ronde Venen: +0,088 TWh (=318 TJ)

Verandering onderbouwing ambitie:

• Concretisering in projecten:

• Bunnik:: Circa. +11 GWh door hogere verwachte opwek in 
projecten dan vooraf geraamd.

• Wijk bij Duurstede: Circa +1 GWh hogere verwachte opwek in 
projecten dan vooraf geraamd.

• Hogere of lagere raming in zoekgebieden:

• Lopikerwaard: Circa.+4 GWh door hogere verwachte opwek in 
zoekgebieden

• Nieuwegein: Circa. +4 GWh door aanname 50% opwek in beide 
zoekgebieden.

• Vijfheerenlanden: Circa. +26 GWh door hogere verwachte opwek 
in zoekgebieden.

• Houten: +67 GWh project van bouwblok 1 naar bouwblok 3.

• Planuitval en vertraging

• Zeist: Circa.-86 GWh door het vertragen van zoekgebied 
A12/Spoorzone voor wind en het doorschuiven van Kamp Zeist 
naar ~2035.
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*De gezamenlijk bijdrage van de Lopikerwaard is 0,26 TWh, inclusief gerealiseerd, pijplijn en zon op dak. In dit diagram is alleen 
de ambitie voor zonnevelden en windturbines opgenomen.



Overzicht verschillen monitor t.o.v. RES 1.0

In meerdere gemeenten is er mogelijk ruimte voor 
extra zonne- en windenergie in bouwblok 4.

Toevoegingen t.o.v. RES 1.0:

• Houten: extra onderzoeksgebied A27: hier wordt
onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van windturbines.

• Utrecht: Lage weide (wind): momenteel wordt een
technische verkenning uitgevoerd op de verenigbaarheid
van functies met energie op Lage Weide. Een besluit over of
en hoe wind wordt ingezet, wordt mede hierop gebaseerd.

• Woerden: Extra ambitie t.o.v. bouwblok 1 t/m 3: Gemeente
Woerden heeft een ambitie van in totaal 88 GWh aan
duurzame opwek. Hiervan valt 39 GWh onder bouwblok 1
t/m 3 en 49 GWh onder bouwblok 4.

• OER: het OER programma benut snelwegtracés voor
duurzame opwek. Alle snelwegtracés binnen de U16 zullen
onderzocht worden. Dit jaar start de A2 noord en de A28.
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Zon-windverhouding

De zon-windverhouding over het gerealiseerde opgestelde vermogen in de U16 is 88%/12%. In 
2030 is de zon-windverhouding op basis van huidige plannen 92% / 8%. Zonnepanelen belasten 
het elektriciteitsnet ongeveer drie keer zo veel als windenergie voor dezelfde opbrengst van 
elektriciteit. 

• Gerealiseerd wind (22 MW) in de volgende gemeenten:

• De Ronde Venen

• Houten

• Lopik

• Nieuwegein

• Vijfheerenlanden

• Ambitie wind (98 MW) in de volgende gemeenten:

• Houten

• Lopik

• Utrecht

• Vijfheerenlanden

• Woerden

• Afgevallen of vertraagde zoekgebieden wind

• Zeist

• Utrechtse Heuvelrug

• Zon-windverhouding

• Verhouding reeds gerealiseerde opwek zon/wind: 88% /12%

• Verhouding over gehele bod op basis van huidige plannen: 92% / 8%.
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29%

25%

Zon Wind Totaal

MW % MW % MW %

RES 1.0
Operationeel 130 86% 22* 14% 151 100%

Totaal bod 1384 91% 136 9% 1520 100%

Huidig
Operationeel 155 88% 22 12% 176 100%

Totaal bod 1363 92% 119 8% 1483 100%

*Vermogen is berekend op basis van gemonitorde opwek en een standaard aantal vollasturen van 3.500 per jaar. Hierdoor
komt het vermogen lager uit dan het bestaande daadwerkelijke opgestelde vermogen. Ter vergelijking met 2030 is het
verstandig dezelfde standaard aannames te hanteren.



Invloed van netcongestie

16 projecten hebben vóór 12 oktober een aanvraag gedaan bij Stedin (0,275 TWh; excl. zon op dak). Samen met de reeds 

gerealiseerde opwek en ambitie van gemeenten die buiten het congestiegebied vallen (Vijfheerenlanden en Oudewater) 

telt dit op tot 0,7 TWh (39% van 1,8 TWh). Overige toekomstige grootschalige projecten vallen onder congestie, m.u.v.  

twee gemeenten die mogelijk gedeeltelijk bij Liander aansluiten (Woerden en De Ronde Venen). Congestiemanagement 

van TenneT kan komende jaren naar schatting 100-226 MW vrijmaken aan capaciteit. Indien de RES U16 hiervan gebruik 

kan maken kan ongeveer de helft van het bod gerealiseerd worden. In 2029 verwacht TenneT congestie structureel te 

hebben opgelost.

• Gerealiseerde opwek (incl. zon op dak): 0,300 TWh.

• Gemeenten met in totaal 16 projecten die een aanvraag 
hebben ingediend bij Stedin vóór 12 oktober (in totaal 
0,275 TWh):

• Bunnik

• Houten

• Utrecht

• Utrechtse Heuvelrug

• Wijk bij Duurstede

• Zeist 

• Gemeenten die (deels) buiten het congestiegebied vallen 
(zie ook afbeelding hiernaast):

• Vijfheerenlanden (gehele bijdrage)

• Oudewater (gehele bijdrage)

• Woerden (twee van de vier zoekgebieden)

• De Ronde Venen (vier van de negen zoekgebieden mogelijk naar 
Liander)

• Gemeenten met één of meerdere projecten in de wachtrij 
(aanvraag ingediend ná 12 oktober):

• Bunnik

• Houten

• Utrechtse Heuvelrug
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0,275 TWh is aangevraagd 

vóór 12 oktober

Overzicht van stations in de RES U16. Grijze stations 

vallen binnen congestie.



Koers richting 1,8 TWh in 2030

Geschatte fasering zónder netcongestie (o.b.v. huidige kennis)

• 2021-2023:

• Beperkte groei van zon op veld

• Geen extra windenergie

• 2024-2025:

• Flinke groei van zonne-energie

• Ook windenergie groeit.

• 2026-2030:

• Planning van gemeenten is onzekerder.

Geschatte fasering mét netcongestie

• Projecten tot 2023 kunnen worden aangesloten door indiening
van aanvraag vóór 12 oktober.

• Een klein deel van de projecten in 2024 en 2025 kunnen worden
aangesloten door aanvraag vóór 12 oktober.

• Of overige projecten kunnen worden aangesloten is afhankelijk
van de uiteindelijke fasering van de projecten, het vrijkomen van
capaciteit door congestiemanagement en het geleidelijk oplossen
van knelpunten in het netwerk. Een gedeelte van deze projecten
ligt in gemeenten buiten het congestiegebied (zie vorige pagina).

• Grootschalige zon-op-dakprojecten hebben ook te maken met
netcongestie. Het behalen van de ambitie (0,3-0,5 TWh) is
daarmee ook afhankelijk van het oplossen van knelpunten in het
netwerk.
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Zonder congestie is er beperkte groei van zon en wind tot 2023. Tussen 2024 en 2025 groeit zowel wind als zon op veld. 

Het grootste deel van de opgave is gepland voor realisatie in 2030. Met congestie valt er een belangrijk deel van de 

onderbouwing weg (circa 50% onder congestie). Ook grootschalige zon-op-dakprojecten kunnen momenteel niet 

gerealiseerd worden. Het oplossen van knelpunten van het landelijke netwerk is daarmee cruciaal voor het behalen van de 

gezamenlijke ambitie. Tennet verwacht in 2029 congestie structureel te hebben opgelost.

Geschatte fasering zonder congestie

Is reeds aangesloten of 

heeft aanvraag 

ingediend vóór 12 
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Een aantal projecten 

heeft aanvraag 
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deel echter niet.
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Uitwerking in ruimtelijk beleid

Voor alle RES’en gelden deadlines voor 2022, 2025 en 2030. Vrijwel alle U16-gemeenten hebben in 2022 hun 
ambitie omgezet in specifiek beleid.  De meeste gemeenten hebben echter hun ambitie niet in 2022 uitgewerkt in 
een omgevingsvisie of -plan. Voor meer dan de helft van de gemeenten is het naar verwachting moeilijk haalbaar om 
de ruimtelijke procedures af te ronden vóór 2025, zeker voor gemeenten met windenergie in hun bijdrage. Voor een 
aantal gemeenten is het afronden van de ruimtelijke procedures vóór 2025 goed of zelfs zeer goed haalbaar.

RES 1.0: “In 2022 zetten de deelnemers de RES 1.0 om in 
ruimtelijk beleid, voor zover dat nodig is voor de 
realisatie van het bod.”
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Ruimtelijke procedure volledige bijdrage ’25

(omgevingsvergunning)
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zeer goed haalbaar

goed haalbaar
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moeilijk haalbaar

RES 1.0: “In 2025 worden de ruimtelijke procedures voor 
zonnevelden en windmolens afgerond, voor zover dat 
nodig is voor de realisatie van het bod.”

93%

7%0%

Specifiek beleid ‘22

(beleidskader zonnevelden ed)

ja

deels

nee

12%

19%

69%

Generiek beleid ‘22

(omgevingsvisie, -plan, -verordening)

Inschaling op basis van algemene doorlooptijden (wind 4-9 jaar (RVO), 
zon aanzienlijk korter), concreetheid van het project, concreetheid van 
initiatiefnemer(s), fase waarin het project zich bevindt en concreetheid 
van het vervolgproces/processtappen. Hier is geen congestie in 
meegenomen.



Uitwerking in ruimtelijk beleid per 
deelnemer
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2022
Is of wordt de RES 1.0 omgezet in ruimtelijk beleid?

2025
Zijn naar verwachting de ruimtelijke 
procedures afgerond? 

(dit kan per zoekgebied en project verschillen)

Specifiek beleid
(bijv. beleidskader zonnevelden)

Generiek beleid
(omgevingsvisie, -beleid, -verordening)

Bunnik Ja Deels Zeer goed haalbaar, vergund

De Bilt Ja (volgt 2022)) Nee Goed haalbaar

De Ronde Venen Ja Nee Moeilijk haalbaar

Houten Deels (ja zon, nee wind) Nee Zeer goed haalbaar, vergund

IJsselstein Ja Ja Moeilijk haalbaar, haalbaar

Lopik Ja Nee Moeilijk haalbaar

Montfoort Ja Deels Vergund, moeilijk haalbaar

Nieuwegein Ja Nee Haalbaar, goed haalbaar

Oudewater Ja Nee Haalbaar

Stichtse Vecht Ja Nee Goed haalbaar, zeer goed haalbaar

Utrecht Ja (volgt 2022) Nee
Moeilijk haalbaar, goed haalbaar, zeer goed 
haalbaar

Utrechtse Heuvelrug ja Nee
Haalbaar, goed haalbaar, zeer goed 
haalbaar

Vijfheerenlanden Ja (volgt 2022)) Ja (volgt 2022) Moeilijk haalbaar

Wijk bij Duurstede Ja Deels Zeer goed haalbaar, vergund

Woerden Ja Nee Moeilijk haalbaar

Zeist Ja Nee Haalbaar, moeilijk haalbaar

Provincie Utrecht
Deels (geen specifieke 

sturing op RES)
Deels (geen specifieke 

sturing op RES) N.v.t.



Overzichtskaart RES U16*
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Thema 2: grootschalig zon op dak

Realisatie
in alle gemeenten is zon op dak gegroeid ten opzichte van de RES 
1.0 (2020-2021). De regionale groei t.o.v. vorig jaar is 23% en ligt 
voor de individuele gemeenten tussen 11% en 82% (zie ook 
volgende pagina en bijlage).

Organisatie
Volgens het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) wordt het 
thema grootschalig zon op dak sinds januari apart georganiseerd 
van wind en zon op veld. Hiertoe zijn al werkplaatsen en thematafel 
georganiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan twee elementen:

• Strategisch afstemmen netcapaciteit Ook voor grootschalige
opwek van zon op dak is het van belang rekening te houden met
systeemefficiëntie en daarmee afstemming van netcapaciteit. Dit
is nog relevanter geworden door de aangekondigde netcongestie
die ook op deze projecten van invloed is. Door een werkwijze te
ontwikkelen voor afstemmen binnen en tussen gemeenten kan
zowel optimaal gebruik gemaakt worden van huidige capaciteit
als van vrij te komen capaciteit door bijvoorbeeld
congestiemanagement.

• Ondersteuning gemeentelijke plannen van aanpak: Afgesproken
is dat elke gemeente een plan van aanpak voor zon op dak
opstelt met kwantitatieve ambitie. Om gemeenten hierin te
ondersteunen (inhoud en capaciteit) is een schrijfteam opgericht.
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Ontwikkelingen grootschalig 

zon op dak



Groei grootschalig zon op dak 
2020-2021
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Groei van grootschalig zon op dak tussen 2020 en 2021 in a) percentages en b) MWh. Bron: onderzoek Mapgear.



Overzicht verschillen monitor t.o.v. RES 1.0

Bouwblok 2: Zon op dak is gegroeid met 23,4% t.o.v. vorig jaar.
De resterende ambitie zon op dak is 0,122-0,322 TWh.

Hetzelfde t.o.v. RES 1.0

• Ambitie zon op dak: 0,3-0.5 TWh

Veranderingen:

• Bijdrage De Ronde Venen: 0,025 TWh zon op dak

• Zon op dak gerealiseerd: Door een aangescherpte
methodiek is de hoeveelheid opwek door grootschalige
gerealiseerd zon op dak in de U16 in 2020 naar beneden
bijgesteld naar 0,144 TWh (zie volgende pagina).

• Dit is tot 2021 gegroeid naar 0,178 TWh (+0,034 TWh of
+23,4%)

• Resterende ambitie zon op dak: 0,122-0,322 TWh.
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Bouwblok 2: zon op dak

• Vastgestelde
ambitie

• 0,3-0,5 TWh in 2030
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Bijstelling methodiek ambitie zon op dak

Door voortschrijdend inzicht zijn de getallen voor grootschalig zon op dak 
aangescherpt. Enerzijds door een eerdere dubbeltelling in het RES-bod, anderzijds 

door een aanscherping van de detectiemethodiek van Mapgear.

Veranderingen hoeveelheid zon op dak t.o.v. RES 1.0

• Aanscherping methodiek Mapgear: Het voormalige totaal 
aan gerealiseerd grootschalig zon op dak in de U16 was 
0,197 TWh. Dit getal is gebruikt in de RES 1.0. Dit totaal is 
naar beneden bijgesteld naar 0,144 TWh (verbetering 
detectiemethodiek) wat vervolgens is gegroeid tot 0,177 
TWh in 2021 (+23%). Hiervoor is 285 Wp per paneel als 
uitgangspunt gehanteerd in de RES U16, net zoals in de RES 
1.0.

• Dubbeltelling gerealiseerde zonnepanelen: In de RES 1.0 is 
afgesproken dat de hoeveelheid gerealiseerde 
zonnepanelen (toen 0,197) in bouwblok 2 mee wordt geteld 
(0,3-0,5 TWh). Echter zijn in de berekening van het bod de 
gerealiseerde zonnepanelen op daken ook meegeteld in 
bouwblok 1. Dat betekent dat er een dubbeltelling heeft 
plaatsgevonden door de gerealiseerde panelen in zowel 
bouwblok 1 als 2 mee te nemen.

• De resterende ambitie zon op dak is 0,122-0,322. In deze 
rapportage zijn de meest accurate getallen opgenomen (na 
correctie) en hier is ook mee gerekend.
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Ontwikkelingen zon op dak

De realisatie van grootschalige zon-op-dakprojecten krijgt te maken met verschillende (externe) ontwikkelingen. 
Netcongestie zorgt ervoor dat er slimme oplossingen bedacht moeten worden om projecten te kunnen 
realiseren. Gemeenten hebben momenteel een beperkt sturingsinstrumentarium maar dit wordt momenteel 
vanuit het Rijk uitgebreid. 

Netcongestie
• Ruimte in het net: Momenteel wordt regionaal onderzocht

welke ruimte het huidige netwerk biedt onder netcongestie.
• Slimme oplossingen: Ondertussen geeft netcongestie extra

urgentie om slimme oplossingen te bedenken voor het
aansluiten van grootschalige zon-op-dakprojecten. Lokaal kan
dit bijvoorbeeld door opwek en gebruik als bedrijf op elkaar af
te stemmen. Uitwisseling van elektriciteit kan ook tussen
bedrijven (op bedrijventerreinen) plaatsvinden. Het lokaal
opslaan van opgewekte elektriciteit kan hierbij helpen.

Gemeentelijke sturing
• Sturingsinstrumenten: Regie op de ontwikkeling van grootschalig

zon op dak is voor gemeenten lastiger te krijgen dan voor
zoekgebieden wind en zon op veld. Enerzijds doordat
gebouweigenaren geen vergunning nodig hebben van de
gemeente. Hierdoor is het zicht op projecten in de pijplijn
minder goed en kan een gemeente minder goed gericht
ondersteunen. Vanuit het Rijk wordt het
sturingsinstrumentarium momenteel uitgebreid, bijvoorbeeld
door de verplichting van zonnepanelen op bedrijfsdaken in
2025.

• Gemeentelijk vastgoed: Bij het realiseren van grootschalig zon op
dak op gemeentelijk vastgoed hebben gemeenten meer sturing.
Hier hebben gemeenten zelf regie en kunnen (afhankelijk van de
getroffen financiële regeling) profiteren van de baten die terug
kunnen vloeien naar andere duurzame projecten. Tot slot geeft
de gemeente zelf het goede voorbeeld wat andere
gebouweigenaren kan inspireren.
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Praktijkvoorbeeld I: gemeente De Ronde Venen

Zonnepanelen op 

gemeentelijk vastgoed

Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven, dat vindt ook 
gemeente De Ronde Venen. Daarom liggen op een aantal 
gemeentepanden al zonnepanelen. Deze heeft de gemeente zelf 
aangelegd en heeft hiervoor deels samengewerkt met een lokale 
energiecoöperatie.

Financieel gezien kan het interessant zijn om als gemeente zelf 
zonnepanelen op daken van gemeentelijk vastgoed te leggen. 
Hiervoor is vooraf een investering nodig, maar dit levert ook 
jaarlijks geld op. Opbrengsten uit de besparing op de 
energierekening kunnen vervolgens weer in andere projecten 
gestoken worden. 

Niet elke gemeente kan hiervoor het financiële plaatje rondkrijgen. 
Lenen kan dan een optie zijn om toch zelf te profiteren van de 
energie die opgewekt wordt. Een andere optie is het verhuren van 
daken. Tot slot kan een gemeente hun daken ter beschikking 
stellen aan derden, bijvoorbeeld aan een energiecoöperatie. Zo 
wordt de samenleving op actieve wijze betrokken bij het 
verduurzamen van de gemeente. 

In Mijdrecht zijn op die manier zonnepanelen gelegd op zwembad 
het Veenweidebad en binnenkort volgen nog twee 
brandweerkazernes in Vinkeveen en Wilnis. Gemeente De Ronde 
Venen heeft deze daken beschikbaar gesteld aan de 
energiecoöperatie Zon op De Ronde Venen. “Zo ondersteunen we 
lokale initiatieven en kunnen de baten van zonne-energie 
rechtstreeks terugvloeien naar de samenleving.”
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Waarom aan de slag met gemeentelijk vastgoed? – volgens 
gemeente De Ronde Venen 
• De gemeente geeft zo het goede voorbeeld: ze laat zien

dat zijzelf ook stappen zet op het gebied van
duurzaamheid en inspireert inwoners zo om hetzelfde
te doen.

• Het is voor de gemeente daarnaast relatief eenvoudig
om zonnepanelen op het eigen vastgoed te leggen
omdat ze deze panden zelf beheert. Daar komt nog bij
dat het vaak wat kleinere daken zijn, waardoor er nog
steeds panelen op gelegd kunnen worden ondanks de
netcongestie in de provincie.

• Tot slot is het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen
op het eigen vastgoed te leggen.

Het is dus belangrijk om te weten wat de potentie voor 
zonnepanelen op het eigen vastgoed is. Op basis van 
inzicht in de kosten en baten kan een gemeente beslissen 
om zelf te investeren en te profiteren of om andere partijen 
erbij te zoeken. 



Praktijkvoorbeeld II: gemeente Woerden

Netcongestie? (G)een probleem!

In Harmelen (gemeente Woerden) heeft men diverse plannen voor de 

aanleg van grootschalige zon-op-dakprojecten. Netcongestie heeft echter 

grote impact op deze projecten. Veel projecten liggen daarom stil, maar 

zelf stilzitten doen ze niet in Harmelen. De gemeente is druk op zoek 

naar wat er op dit moment nog wel kan voor zon op dak.  

80% van de bewoners van Harmelen is lid van de gebiedscoöperatie 

Ons Polderhart die actief is met deze projecten. En hoewel zon op 

dak niet het niet het enige thema is waar de coöperatie zich mee 

bezig houdt, is het wel een belangrijke. Dat komt doordat er veel 

(agrarische) ondernemers in Harmelen actief zijn en het 

combineren van eigen opwek en gebruik een kans is in het dorp.

Van de ruim drieduizend zonnepanelen die in dit gebied op daken 

zouden komen, kan nog maar een derde gerealiseerd worden door 

de aangekondigde netcongestie. Er loopt nu een onderzoek naar of 

dit verhoogd kan worden. Daarnaast zijn ze in Harmelen druk bezig 

met andere slimme oplossingen. Harmelen onderzoekt momenteel 

de drie opties die hiernaast vermeld staan. 
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Eigen verbruik beter matchen met opwek

Eigenlijk is het zonde om zelf groene stroom op te wekken en terug 

te leveren, om vervolgens later op de dag grijze stroom van te 

gebruiken. Door het gebruik van bedrijven te verschuiven naar 

momenten dat het wordt opgewekt met zonnepanelen, kan dit je 

gebruik verduurzamen en het net ontlasten.  

Lokale opslag met een batterij

Indien het niet mogelijk is het eigen gebruik af te stemmen met 

opwek, kan de lokale opslag van elektriciteit een oplossing zijn. 

Tijdens piekmomenten slaat deze zonnestroom op om te leveren 

wanneer de zon niet schijnt. Zo worden de pieken gedempt en is 

vaak een kleinere netaansluiting mogelijk. Iwell is een van de 

bedrijven die batterijen aanbiedt voor ondernemingen. Het bedrijf 

denkt actief mee over slimme oplossingen in Harmelen. 

Deel dak coöperatief ontwikkelen

Stel: een ondernemer wekt genoeg elektriciteit op voor het eigen 

gebruik maar houdt nog stroom over. Hoe ga je daarmee om? In 

Houten woont een ondernemer die een bepaald deel van zijn dak 

door een lokale energiecoöperatie laat benutten. Dit geldt als een 

tweede kleinere aansluiting en kan ondanks de netcongestie 

aangesloten worden. Of dit in Harmelen ook kan toegepast 

worden, wordt momenteel onderzocht. Energiecoöperaties krijgen 

in dit geval vaak te maken met de SCE-subsidie die er niet volledig 

voor kan zorgen dat de business case rondkomt. Hogere 

stroomprijzen helpen aan de andere kant hier wel weer mee. 



Thema 3: Warmte

12 van de 16 Transitievisies Warmte zijn vastgesteld in de gemeenteraad. Voor het uitbreiden van bestaande 
warmtenetten liggen er voornamelijk kansen in de gemeenten die op dit moment al zijn aangesloten (Utrecht, 
Nieuwegein en Houten). In de andere U16 gemeenten is de keuze voor een duurzame warmteoplossing in het 
algemeen nog onzeker en zijn zowel mogelijkheden voor all-electric, lokale warmtenetten of groen gas. Bovenlokale 
kansen in deze gemeenten lijken vooralsnog beperkt.

Kennisbasis uit RES 1.0

De meeste warmtebronnen in de U16 regio kennen een lokale 
toepassing die hoort bij een lokale warmtevraag. Alleen bio-
warmte en grootschalige aquathermie zijn warmtebronnen die op 
dit moment door meerdere gemeenten kunnen worden benut en 
daarmee een regionale rol kunnen spelen. Daarnaast wordt 
onderzocht of geothermie mogelijk in de toekomst kan worden 
ingezet als bovengemeentelijke warmtebron. 

Kennis uit Transitievisies Warmte

• In de TVW’s zijn eerste verkenningen gemaakt van de opties 
voor het verduurzamen van de warmte in de U16 regio. Figuur 
1 bevat een overzicht van de mogelijke eindoplossingen per 
buurt zoals nu voorzien wordt vanuit de vastgestelde TVW’s. De 
richting van deze eindoplossingen zal met de tijd zekerder 
worden. 

• Voor alle gemeenten geldt dat het beperken van de 
warmtevraag de eerste stap is in de warmtetransitie. Na 
isoleren kan de overstap gemaakt worden richting aardgasvrij 
door middel van een (hybride) warmtepomp, een (lokaal of 
regionaal) warmtenet of duurzaam gas.  

• Er liggen op dit moment alleen kansen voor regionale 
warmtenetten in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en 
Houten. De andere gemeenten hebben een focus op 
energiebesparing en zetten daarna in op elektrisch verwarmen, 
duurzaam gas of kleinschalige warmtenetten.
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Thema 3: Warmte

Uitkomsten expertsessies

Bovengemeentelijke kansen voor een warmtenet

Op basis van de inzichten uit de TVW’s zijn er een aantal 
regionale expertsessies georganiseerd om eventuele bovenlokale 
of regionale kansen te identificeren. Deze zijn hieronder vermeld:

• Een aantal grootschalige aquathermieprojecten dragen bij aan 
de verduurzaming van het huidige warmtenet, waaronder 
RWZI’s (rioolwater), TEA (afvalwater) en TEO (oppervlaktewater).

• Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte locatie 
voor een proefboring om de potentie van geothermie verder te 
onderzoeken. De boring zal mogelijk plaatsvinden in de 
omgeving De Bilt of de Uithof. Uitkomsten worden eind 2023 
verwacht.

• Voor keuzes t.a.v. de infrastructuur is meer zekerheid nodig:

• De huidige TVWs bieden nog veel onzekerheid over waar 
de warmtetransitie gaat starten

• Netwerkpartijen (W+E) geven aan alleen in te kunnen 
zetten op concrete kansen

• Ontwikkelingen met impact op de warmtetransitie:

• Netcapaciteit

• Beschikbaarheid van geothermie

• Warmteprijs en de kaders van de wet collectieve warmte

• De inzet van warmtebuffers als opslag
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Regionale samenwerking

Vervolgstappen warmtetransitie

Het is van belang om dat gemeenten in gaan zetten op 
strategische koersbepaling richting de meest wenselijke 
warmteopties om zo te zorgen voor meer duidelijkheid. Daarmee 
ontstaat helderheid over de vervolgstappen, waaronder:

1. Inzetten op planvorming en realisatie van 
bovengemeentelijke warmtebronnen en bijbehorende 
warmtenetten. 

2. Gezamenlijk organiseren van individuele oplossingen en 
energiebesparing.

3. Samenwerken op de ontwikkeling van lokale warmtenetten 
en het organiseren van de lokale warmtetransitie.

4. Inzetten op de ontwikkeling van bronnen voor duurzaam gas.

Regionale rol: platform voor kennisdeling

De RES U16 is hoofdzakelijk een belangrijk platform voor 
doorontwikkeling van kennis over de warmtetransitie. Hiervoor 
zijn er sinds de RES 1.0 warmtewerkplaatsen georganiseerd voor 
het uitwisselen van kennis en standpunten tussen de U16 
overheden en stakeholders over o.a. geothermie, aquathermie, 
bio-warmte, warmtenetten en energiebesparing. Opgehaalde 
kennis wordt samengebracht in warmtetafels, waar ambtelijke 
stukken worden besproken en eventueel doorgeleid richting het 
ambtelijk overleg (AO) en Stuurgroep.



Thema 4: Participatie

Gemeenten bevinden zich op het gebied van participatie in diverse fasen en op verschillende schaalniveaus. 

Sommigen gemeenten werken bovenlokaal samen op het gebied van Participatie, andere gemeenten pakken het 

traject individueel op. De meeste gemeenten hebben hun participatietraject gericht op de oplevering van 

zoekgebieden voor de RES 1.0.

Participatie op gemeentelijk niveau

• Bij veel gemeenten is dit traject afgerond in aanloop van de
RES 1.0, met uitzondering van onderstaande gemeenten:

• De Bilt: uitkomsten huidige stakeholdergesprekken worden
verwerkt in gemeentelijke zonneveldenbeleid

• Vijfheerenlanden: er wordt momenteel een gezamenlijke
participatieve waarde-evaluatie (PWE) uitgevoerd voor veertien
zoekgebieden. Dit geeft o.a. input aan de nadere invulling van
de bijdrage van de gemeente aan het bod van de RES.

Participatie op bovengemeentelijk niveau

Binnen de bovenlokale samenwerkingen zijn de 
participatietrajecten afgerond in aanloop van de RES 1.0.
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Participatie op zoekzone en –gebied niveau

• In de meeste gemeenten vindt momenteel participatie plaats op
dit niveau of zijn gemeenten dit voornemens binnenkort te doen:
• IJsselstein

• Lopik

• Nieuwegein

• Oudewater

• Woerden

• Zeist

• De Ronde Venen

• Stichtse Vecht

Participatie op projectbasis

• In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid van participatie op
projectniveau bij de initiatiefnemer. In onderstaande gemeenten
vindt participatie op projectniveau plaats, is de gemeente dit
voornemens of is dit al afgerond:
• Bunnik (3 projecten)

• Houten (4 projecten)

• Montfoort (2 projecten)

• Utrecht (5 projecten)

• Utrechtse Heuvelrug (2 projecten)

• Wijk bij Duurstede (5 projecten)



Regionale participatie

In het kader van het regionaal uitvoeringsprogramma is er gewerkt aan verschillende vormen van regionale participatie. 

Hierin worden twee niveaus onderscheiden: regionaal bestuurlijk niveau en regionaal thematisch niveau per inhoudelijk 

thema (van zoekgebied naar vergunning, zon op dak en warmte). Zowel bestuurders als regionale stakeholders gaven 

aan behoefte te hebben om in dialoog aan het brengen en halen van kennis om de RES in goede samenwerking uit te 

voeren.

Regionaal bestuurlijk niveau
Bestuurlijke vertegenwoordigers van de organisaties die op 
regionaal niveau een belang vertegenwoordigen dat de RES 
raakt, brengen we in gesprek met Stuurgroepleden om zo in 
een vroeg stadium kennis en ervaring te brengen én te halen 
rondom regionaal-bestuurlijke vraagstukken. Hiervoor wordt 
een werkagenda opgesteld die nog bestuurlijk wordt 
geaccordeerd.

• Online enquête: Deze heeft plaatsgevonden onder 174 
regionale stakeholders om onderwerpen op te halen voor 
de bijeenkomsten die we het komend jaar gaan 
organiseren. De enquête is door 54 stakeholders ingevuld. 
Belangrijkste onderwerpen die naar voren kwamen uit 
de enquête zijn: netcongestie, goede afstemming 
gezamenlijke uitvoering van de RES en inpassing van 
duurzame energie in het landschap.

• Regionale stakeholderbijeenkomst: Op 31 maart heeft een 
brede regionale stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden, 
waarin we een update gaven over de RES U16 en in 
gesprek zijn gegaan met regionale stakeholders.

• Werkagenda regionaal bestuurlijk niveau: Resultaten uit 
enquête en opbrengsten uit de bijeenkomst zijn verwerkt in 
een concept werkagenda. Onderwerpen zijn o.a. 
'Samenwerken aan een integraal e-systeem' en 'De transitie 
van het landelijke gebied'. De concept werkagenda moet 
nog bestuurlijk worden geaccordeerd.
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Regionaal thematisch niveau
Binnen de inhoudelijke thema's wordt bekeken hoe regionale 
stakeholders hun kennis en ervaring over de thema's kunnen 
inbrengen om zo samen uitvoering te geven aan de RES 1.0. 
Dit is al gebeurd in de fase tot aan de oplevering van de RES 
1.0 met de werkplaatsen binnen het thema Warmte. Ook voor 
de thema’s Zon op dak en Van zoekgebied naar vergunning 
wordt gekeken op welke wijze en wanneer regionale 
stakeholders kunnen meewerken aan de RES.

• Werkplaatsen: Binnen de thematafel Warmte worden 
de warmteateliers met regionale stakeholders voortgezet.



Rapportage monitoring

Mei-juni 2022

Deel III: Bijlage



Overzicht bouwblok 1 in RES 1.0
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Gemeenten

Bouwblok 1 Totaal 
Bouwblok 1

in RES 1.0
(MWh)

Operationeel RES 1.0 (MWh) Pijplijn zeker RES 1.0 (MWh)

Wind Zon op veld Zon op dak* Wind Zon op veld Zon op dak

Bunnik 3451 3451

De Bilt 7.790 3518 11308

De Ronde Venen 6.389 6284 12673

Houten 11.800 14.000 19041 67.000 13.983 125824

IJsselstein 4045 58 4103

Lopik 12.778 7027 19805

Montfoort 9723 9723

Nieuwegein 25.125 10.000 31521 66646

Oudewater 3017 3017

Stichtse Vecht 7475 7475

Utrecht 36000 65000 101000

Utrechtse Heuvelrug 8061 8061

Vijfheerenlanden 19.800 18713 38513

Wijk bij Duurstede 4413 4413

Woerden 13682 13682

Zeist 6337 2000 8337

Eindtotaal 75892 214097 67000 81041 438030

Check getal RES 1.0 75892 214098 67000 81041 438031

*Dit zijn verouderde cijfers. De cijfers uit de RES 1.0 zijn in de nieuwe analyse van Mapgear aangescherpt.



Overzicht huidig bouwblok 1 
t.o.v. RES 1.0
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Peildatum monitor: 

april 2022

Gemeenten

Bouwblok 1
Totaal huidig 
Bouwblok 1

(MWh)
Operationeel 2021/2022 (MWh) Pijplijn zeker 2021/2022 (MWh)

Wind Zon op veld Zon op dak Wind Zon op veld Zon op dak

Bunnik 5.184 5.184

De Bilt 7.790 5.683 13.473

De Ronde Venen 6.389 8.192 14.581

Houten 11.800 14.000 10.954
Goyerbrug is verplaatst 

naar bouwblok 3 13.983 50.737

Ijsselstein** 4.784 58 4.842

Lopik 12.778 7.834 20.612

Montfoort 9.292 9.292

Nieuwegein 25.125 10.000 18.863 53.988

Oudewater 3.718 3.718

Stichtse Vecht 7.740 7.740

Utrecht 40.000 65.000 105.000

Utrechtse Heuvelrug 7.369 7.369

Vijfheerenlanden 19.800 20.961 40.761

Wijk bij Duurstede 4.757 8.340 13.097

Woerden 15.399 15.399

Zeist 7.250 2.000 9.250

Eindtotaal 75.892 209.769 0 89.381 375.041

Check getal RES 1.0 75.892 214.098 67.000 81.041 438.031

Verschil t.o.v. RES 1.0 0 -4.329* -67.000 +8340 -62.990

*Door een aangescherpte methodiek is de hoeveelheid gerealiseerde panelen in de U16 in 2020 bijgesteld naar 587 duizend panelen.
Dit is tot 2021 gegroeid met 23%. 
** De Lopikerwaard heeft een gezamenlijke ambitie ingediend voor de RES 1.0 (zie blz. 47). Operationeel/pijplijn zeker is wel per individuele gemeente vermeld 
in de RES 1.0 en daarom ook in deze tabel.



Methodiek NP RES: 
realisatiepercentages
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Zorgvuldige implementatie nieuwe methodiek NP RES is nodig.

NP RES heeft dit voorjaar een nieuw begrippenkader 
vastgesteld om toe te werken naar uniforme 
monitoring. 

Het begrippenkader kwam beschikbaar nadat 
dataverzameling voor monitor al gestart was. 

Voor deze monitor is daarom onze eigen systematiek 
doorgezet.

Voor de volgende monitor is implementatie van de 
nieuwe NP RES methodiek  wel gewenst. Zo kunnen 
we makkelijker aanleveren aan de landelijke monitor 
en is het ook gemakkelijker een provinciaal beeld te 
geven.

Een zorgvuldige implementatie van de nieuwe 
methodiek is nodig omdat:

• In bouwblok 3 zowel ambitie als pijplijn zit. 

• gaat uit van marktinitiatief waardoor percentages te 
laag zijn bij grote rol overheid

• Geen inzicht geeft in status en voortgang binnen 
‘ambitie’.

Anders dan onze 4 bouwblokken gaat de methodiek uit 
van ‘huidig’, ‘pijplijn’ en ‘ambitie’. De pijplijn is van 
toepassing op projecten en onderscheidt 5 fases met 
verschillende afslagpercentages. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen wind, zon op land en zon 
op dak.

Voorbeeld Zonneveld afslagpercentages

Ambitie 100%

Pijplijn Voortraject 10%

RO procedure 20%

Vergunning aangevraagd 40%

Vergunning verleend 10-80%

Subsidiebeschikking en bouw 90%

Huidig 100%

Netcongestie Vooraankondiging -30%

• Vingeroefening: toegepast op bouwblok 3: -45%

• van ca 1,05 TWh naar 0,58 TWh (waarvan 0,46 TWh
ambitie)

• Verschillen in vollasturen nu niet meegenomen 
(minder vollasturen)



Overzicht huidig geschatte groei zon op 
dak t.o.v. vorig jaar
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Peildatum monitor: 

april 2022

Voormalige cijfers 2020 uit 
Mapgear-rapportage (gebruikt in 

RES 1.0)

Gerectificeerde cijfers 2020 uit 
Mapgear-rapportage

Cijfers 2021 uit Mapgear-
rapportage (gebruikt in 

huidig overzicht 
bouwblokken)

Groei 2020-2021

Aantal PV-
panelen

Productie PV-
panelen (MWh)**

Aantal PV-
panelen

Productie PV-
panelen (MWh)

Aantal PV-
panelen

Productie PV-
panelen 
(MWh)

MWh %

Bunnik 13.759 3.451 13.904 3.487 20.671 5.184 1.697 49%

De Bilt 14.028 3.518 12.437 3.119 22.660 5.683 2.564 82%

De Ronde Venen 25.057 6.284 22.411 5.621 32.663 8.192 2.571 46%

Houten 75.922 19.041 32.316 8.105 43.678 10.954 2.850 35%

IJsselstein 16.128 4.045 15.410 3.865 19.075 4.784 919 24%

Lopik 28.017 7.027 26.648 6.683 31.235 7.834 1.150 17%

Montfoort 38.766 9.723 27.979 7.017 37.049 9.292 2.275 32%

Nieuwegein 125.681 31.521 66.398 16.653 75.211 18.863 2.210 13%

Oudewater 12.029 3.017 10.834 2.717 14.824 3.718 1.001 37%

Stichtse Vecht 29.805 7.475 21.172 5.310 30.860 7.740 2.430 46%

Utrecht 189.310 36.000* 157.135 36.000* 216.254 40.000* 4.000 11%

Utrechtse Heuvelrug 32.140 8.061 24.087 6.041 29.382 7.369 1.328 22%

Vijfheerenlanden 74.615 18.713 68.876 17.274 83.575 20.961 3.687 21%

Wijk bij Duurstede 17.594 4.413 16.329 4.095 18.967 4.757 662 16%

Woerden 54.555 13.682 47.404 11.889 61.400 15.399 3.510 30%

Zeist 38.767 6.337* 24.112 6.337* 28.906 7.250 913 14%

Eindtotaal 786.173 182.307 587.452 144.213 766.410 177.979 +33.766 +23%

*Gemeente Utrecht en Zeis hebben eigen cijfers voor gerealiseerd zon op dak gebruikt in de RES 1.0. Voor gemeente Utrecht geldt dit ook voor de huidige
hoeveelheid opgewekt met grootschalig zon op dak.
** Mapgear rekent met een vermogen van 285 Wp per paneel en een rendementsfactor van 0,88.



Overzicht bouwblok 3 in RES 1.0 en 
huidig

Peildatum monitor: 

april 2022

Gemeenten

Bouwblok 3 in RES 1.0 (MWh) Bouwblok 3 huidig (2021/2022) (MWh)
Onderbouwing door zoekzones, zoekgebieden 

en/of projecten (2021/2022) (MWh)

Grootschalig zon 
op veld en wind

Zon op dak 
(indien apart 

benoemd in RES 
1.0*****)

Grootschalig zon op 
veld en wind

Zon op dak

Onderbouwing door 
zoekzones, zoekgebieden 

en/of projecten 
(excl. zon op dak)

Onderbouwing t.o.v. 
ambitie

Bunnik 50.228 50.228 60.980 +10.752

De Bilt 25.400 4.600 25.400 4.600 25.365 -35

De Ronde Venen 88.333 88.333 0

Houten 52.124 52.124 118.650 +66.526

Lopikerwaard* 209.670 177.225 n.t.b. 181.020 +3.795

Nieuwegein 13.268 13.268 17.532 +4.264

Stichtse Vecht 92.525 92.525 92.525 0

Utrecht 355.000 67.000 355.000 67.000 354.000 -1.000

Utrechtse Heuvelrug 80.000 80.000 80.000 0

Vijfheerenlanden 33.000 33.000 58.800 +25.800

Wijk bij Duurstede 56.862 48.522**** 50.039 +1.516

Zeist 123.000 123.000 37.154 -85.846

Eindtotaal 1.162.677 1.220.225 1.245.998 -25.773

Check getal RES 1.0 1.164.000 1.164.000

Verschil t.o.v. RES 1.0 -1324 ** +56.225

*Lopikerwaard heeft gezamenlijk bod gedaan van 0,26 TWh inclusief gerealiseerd, pijplijn zeker en zon op dak. In deze tabel is de ambitie in bouwblok 3 losgetrokken van zon op dak en gerealiseerd.
Ook zijn de individuele ambities zon op dak niet meegerekend.
**Wijkt iets af van overzicht in de RES 1.0 door afrondingsverschillen.
*** De huidige windmolens in Lopik worden vervangen door ambitie. Hiermee wordt de ambitie van Lopik (55 GWh) iets verlaagd.
**** Een deel van de ambitie van Wijk bij Duurstede is verplaatst naar bouwblok 1. Hiermee wordt de resterende ambitie iets lager dan de gemeentelijke ambitie (56 GWh).
***** De individuele ambities van de gemeenten worden eind dit jaar geüpdated en verwerkt in de monitor. Deze tellen mee in bouwblok 2.
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(Geplande) opwek windenergie
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Peildatum monitor: 

april 2022

Gemeente Wind gerealiseerd (MWh) Wind bouwblok 3 (MWh) Beschrijving

Bunnik

De Bilt

De Ronde Venen 6.389

Houten 11.800 67.000 Goyerbrug en Windpark Houten

IJsselstein

Lopik 12.778 58.800
Zoekgebied Lopik; nieuwe plannen vervangen de 
gerealiseerde windturbines

Montfoort

Nieuwegein 25.125 Bestaand park Nieuwegein

Oudewater

Stichtse Vecht

Utrecht 138.000 USP, Voordorpse polder en Rijnenburg 

Utrechtse Heuvelrug

Vijfheerenlanden 19.800 39.000
De zoekgebieden wind zijn momenteel onderdeel van 
een plan m.e.r. en participatieve waarde-evaluatie (pwe).

Wijk bij Duurstede

Woerden 39.200
A12 west - Barwoutswaarder (wind) of A12 oost -
Reijerscop (wind)

Zeist 0
Uitvallen A12/spoorzone wind en verlaten Kamp Zeist 
naar circa 2035. 

Totaal 75.892 342.000



Overzicht participatie per gemeente
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Peildatum monitor: 

april 2022

Gemeentebreed Per zoekgebied Per project Lokaal eigendom

Bunnik

Initiatiefnemers hebben proces 
met inwoners. Gemeente heeft 
hierop 
toegezien/bewaker/kaderstellend.

Na realisatie doen 
ontwikkelaars een bod aan 
energiecoöperatie voor 
overnemen van maximaal 
50% eigendom.

De Bilt

Momenteel wordt met stakeholders nagegaan welke 
voorwaarden gelden voor de realisatie van 
zonnevelden. Inwoners zijn voor de 
kansenkaart/RES 1.0 al betrokken. Uitkomsten 
stakeholdergesprekken worden verwerkt in 
zonneveldenbeleid. Zodra locaties voor zon bekend 
zijn, is het (deels) aan initiatiefnemers om 
participatie te gaan organiseren.

Ruimtelijke procedures (incl. participatie) 
starten naar verwachting begin 2023.

De Ronde 
Venen

Gebiedsproces is gepauzeerd totdat er een nieuw 
college zit. Dit proces geeft input voor de criteria die 
in de tender worden opgenomen. Dit proces loopt 
voor de eerste cluster zoekgebieden, een 
vergelijkbaar proces volgt naar verwachting 
halverwege/na afronding van het eerste 
gebiedsproces. Wanneer dit tweede proces start is 
ook afhankelijk van ambtelijke capaciteit. Er is 
onderzocht of lokale initiatieven voorrang kunnen 
krijgen maar dit blijkt juridisch onhaalbaar.

Houten

Goyerbrug: Participatietraject is 
afgerond. Overige projecten: Er is 
gescoord op participatie in tender. 
Er zijn door de vier initiatiefnemers 
verschillende sessies gedaan met 
omwonenden en hebben daarop 
hun plannen aangepast. Het 
verdere participatieproces 
verschilt per project.

50% lokaal eigendom 
verplicht gesteld in tender. 
Alle vier de initiatiefnemers 
streven naar 100% lokaal 
eigendom. Nadere uitwerking 
volgt nog. 

IJsselstein

Noordoostelijk buitengebied: Op dit moment wordt 
er gewerkt aan een procesplan waarin wordt 
beschreven hoe inwoners en stakeholders worden 
betrokken in de geplande verdiepingsslag binnen dit 
zoekgebied. Ijsselstein Zuid/Kromme Ijsselpark en 
Windenergie A2 Ijsselstein: Participatie voor dit 
zoekgebied wordt onderdeel van de gebiedsvisie 
Kromme Ijsselpark (Lopikerwaard-breed). Dit plan 
wordt nu geschreven. Er wordt een gebiedsvisie 
opgesteld met bewoners, stakeholders en 
marktpartijen.



Overzicht participatie per gemeente
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Gemeentebreed Per zoekgebied Per project Lokaal eigendom

Lopik

Er is een inwonerscommissie opgesteld waar 
inwoners kunnen inspreken over o.a. 
grootschalige opwek van energie. In de 
praktijk richten insprekers zich op 
windenergie. In dit kader zijn er brieven 
verstuurd en inwoners geactiveerd, waardoor 
de groep commissie groeit.

Lokaal eigendom wordt door 
initiatiefnemer parallel 
georganiseerd.

Montfoort

Snelwegzone: participatietraject wordt door 
initiatiefnemers georganiseerd. Hiervoor 
heeft de gemeente handvatten gegeven in 
toets- en afwegingskader. Traject ligt tijdelijk 
stil door verkiezingen. 

Project Energietuin: Afgerond
NmU/Lek Ijsselstroom zijn 
betrokken. Precieze verdeling is 
onbekend.

Nieuwegein
Participatie wordt met initiatiefnemers 
afgestemd en mogelijk overgedragen.

Oudewater

Gebiedsproces met grondeigenaren loopt. 
Momenteel is gebiedscommissie Utrecht 
West in gesprek met bewoners. Dit gebeurt 
parallel in drie zoekgebieden.

Stichtse 
Vecht

Wordt opgenomen in Uitvoeringsplan.

Utrecht

• Rijnenburg: Rijnenburg: Energiecoöperatie heeft geld
opgehaald voor MER onderzoek. Er zijn brede
stadsgesprekken gehouden, duurzame opwek was
een onderdeel hiervan. Deze brede stadsgesprekken
krijgen een vervolg

• Nedereindse plas: door gemeente Utrecht,
gesprekken over beheer.

• Zonneveld geluidswal A12: Bijna afgerond.
• Ockhuizen: Participatie is onderdeel van de integrale

gebiedsverkenning.
• USP: Participatie was onderdeel van opstellen

omgevingsvisie, vervolgonderzoeken bevatten ook
aanvullende participatie.

• Voordorpse Polder: Participatietraject moet nog
starten.

• Nog niet overal bekend, 50%
is ondergrens voor alle
projecten.

• Rijnenburg: er loopt een
procedure voor regelen lokaal
eigendom door energie-
coöperatie

• Zonneveld geluidswal A12:
Momenteel wordt gekeken
naar lokaal eigendom. Dit
wordt in een aanvullend
onderzoek met
inwoners/energiecoöperaties
onderzocht. Onderwaarde is
50% eigendom.

Peildatum monitor: 

april 2022



Overzicht participatie per gemeente

6/29/2022 52

Gemeentebreed Per zoekgebied Per project Lokaal eigendom

Utrechtse 
Heuvelrug

Participatieproces is net gestart met inwoners, 
stakeholders. Mogelijk worden projecten hierdoor 
nog wat aangepast. Duurt de rest van het jaar (1 jan 
initiatiefnemers vergunning aanvragen)

50% lokaal eigendom in afwegingskader. Nadere 
uitwerking volgt later.

Vijfheeren-
landen

Gezamenlijk traject voor veertien zoekgebieden. 
Er wordt momenteel een participatieve waarde-
evaluatie (PWE) uitgevoerd (door TG en 
populitics)die voor de zomer wordt afgerond. 
Bewoners/stakeholders worden in dit traject 
betrokken. Het advies aan raad om bod binnen 
RES 1.0 nadere invulling te geven gebeurt op 
basis van een technische analyse en deze PWE-
onderzoeken. De participatie in 
Vijfheerenlanden is uitgesteld naar de 2e helft 
van 2022, besluitvorming december 2022 door 
de Raad. In februari 2023 wordt de 
besluitvorming over de invulling van de 14 
zoekgebieden in de omgevingsvisie verwerkt en 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wijk bij 
Duurstede

Energiecoöperatie (EWEC) is bij vijf huidige projecten 
betrokken. Initiatiefnemers zijn in tender gescoord 
op participatietraject. Er wordt gewerkt met een 
lokaal omgevingsfonds (Stichting Opgericht). 
Gemeente is geen deelgenoot, maar wel 
toezichthouder. Voor Cothen Dwarswijk start het 
participatietraject nog. Omgeving gaat hiervoor 
betrokken worden.

• Cothen: 0,25
• Wijkersloot: 0,5
• Wijkerbroek West Wijk: 0%, alleen optie

obligatie zonder eigendom + 1 euro per MWh 
wordt in Gebiedsfonds gestort

• Wijkerbroek Oost Wijk 0%, alleen optie
obligatie zonder eigendom + 1 euro per MWh 
wordt in Gebiedsfonds gestort

• Cothen, Dwarswijk: 50%, met mogelijkheid tot
100% (o.b.v. principeverzoek initiatiefnemer)

Woerden

A12/Spoorzone: 
pariticipatieproces voltooid. 
Voor de overige zoekgebieden: 
Gebiedsproces start na keuze 
zoekgebied door raad in 2024

Zeist

A12/spoorzone: Geen aanpak 
bedacht. Ontwikkelaar 
/energiecoöperatie zijn in 
gesprek. A28: OER afwachten. 
Sturen op energiecoöperatie 
zelfstandig doen.

Peildatum monitor: 

april 2022
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In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken de uitstoot van broeikasgassen met 
49% te beperken. Inmiddels geldt een ambitie van 55% vermindering in Europees 
verband, wat tevens is opgenomen in het coalitieakkoord van de huidige regering. 
In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is eveneens de ambitie vastgelegd om in 
2030 minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht op te wek-
ken uit hernieuwbare bronnen op het eigen grondgebied. 

De provincies en gemeenten hebben zich aan de afspraken uit het Nationaal Kli-
maatakkoord verbonden. Eén van de afspraken om de doelen uit het Klimaatak-
koord te behalen is het opwekken van landelijk 35 TWh duurzame elektriciteit op 
land voor 2030 door middel van zonne- en windenergie. 

Om deze afgesproken opwekcapaciteit op land te realiseren hebben 30 regio’s in 
het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) een bod gedaan voor het aan-
deel dat zij voor deze 35 TWh leveren. In de provincie Utrecht liggen drie RES re-
gio’s: regio Amersfoort, regio Foodvalley en regio U16. In de afgelopen jaren heeft 
provincie Utrecht samen met gemeenten, waterschappen, netbeheerders, inwo-
ners en overige stakeholders gewerkt aan een proces waarin de drie regio’s zich 
hebben gecommitteerd aan een opwek in totaal 3,05 TWh aan zonne- en windener-
gie. Regio Foodvalley ligt gedeeltelijk in de provincie Gelderland, waardoor het 
Utrechtse deel van de drie regio’s opgeteld 2,5 TWh omvat. 

In het kader van de RES zijn verschillende zoekgebieden in de provincie Utrecht in 
beeld gebracht. De komende tijd wordt door gemeenten onderzocht in hoeverre 
zonne- en/of windenergie in deze zoekgebieden mogelijk en wenselijk is. Uit deze 
onderzoeken zal soms blijken dat zonne- of windenergie in een zoekgebied niet 
mogelijk of wenselijk is. Het is daarom aannemelijk dat in een deel van de zoekge-
bieden uiteindelijk geen zonne- of windenergie gerealiseerd zal worden. Het risico 
bestaat daarmee dat de doelstellingen voor de opwek van duurzame elektriciteit in 
2030 niet worden gehaald. 

Met het oog op dit risico is het doel van voorliggende inventarisatie om in beeld te 
brengen welke gebieden in de provincie Utrecht een goede start kunnen vormen 
als (aanvullende) onderzoeksgebieden voor windenergie. Mocht het binnen de be-
staande zoekgebieden niet mogelijk zijn om windenergie te realiseren, dan kan ge-
kozen worden om de kansrijkheid van één of meerdere potentiële onderzoeksge-
bieden uit deze inventarisatie nader te onderzoeken. Op deze manier werkt de pro-
vincie Utrecht samen met gemeenten en de andere RES-partners doorlopend aan 
de energietransitie. 

De gebieden die uit deze inventarisatie naar voren komen worden aangeduid als 
‘potentiële onderzoeksgebieden’. Dit om te benadrukken dat er – als vervolg op 
voorliggende inventarisatie – nog veel (uitgebreider) onderzoek naar de ruimtelijke 
haalbaarheid en wenselijkheid van het potentiële onderzoeksgebied moet worden 
uitgevoerd. Pas na dergelijk onderzoek kan worden geconcludeerd of het gebied 
daadwerkelijk kansrijk is voor windenergie. Deze inventarisatie geeft een globaal 
inzicht waar in de provincie Utrecht kansen voor windenergie te verwachten zijn. 
Het ligt voor de hand om juist deze gebieden nader te onderzoeken. 



 

Potentiële onderzoeksgebieden windenergie 
Provincie Utrecht   

 

    

Inleiding 5 

5
 

De in deze inventarisatie opgenomen potentiële onderzoeksgebieden zijn niet limi-
tatief en zijn nog niet ruimtelijk afgewogen. Dat betekent enerzijds dat er andere 
gebieden kunnen worden aangedragen door gemeenten of initiatiefnemers en an-
derzijds dat in deze inventarisatie geen finale uitspraak wordt gedaan over de ruim-
telijke aanvaardbaarheid van de nu opgenomen potentiële onderzoeksgebieden. Er 
kunnen dus geen rechten aan deze inventarisatie ontleend worden. De provinciale 
Omgevingsverordening en andere (wettelijke) bepalingen zijn leidend. De potenti-
ële onderzoeksgebieden geven, zoals gezegd, alleen aan waar in de provincie 
Utrecht kansen voor windenergie te verwachten zijn. 
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2.1 Methode 

De ruimtelijke mogelijkheden voor windturbines worden beperkt doordat rekening 
moet worden gehouden met wetgeving en beleid. Hieruit volgt dat op voorhand 
gebieden zijn aan te wijzen waarbinnen het plaatsen van windturbines (hoogst-
waarschijnlijk) niet mogelijk zal zijn, omdat hier harde belemmeringen voor wind-
turbines een rol spelen. Deze harde belemmeringen voor windturbines zijn in para-
graaf 2.2 in kaart gebracht en leiden tot een eerste trechtering van het provinciaal 
grondgebied. Gebieden waar deze harde belemmeringen een rol spelen zijn in 
voorliggende inventarisatie dus buiten beschouwing gelaten en niet als onderdeel 
van de potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie opgenomen. 

Na het buiten beschouwing laten van de gebieden waarbinnen harde belemmerin-
gen een rol spelen, blijft nog een groot gedeelte van het provinciaal grondgebied 
over waarbinnen het realiseren van windturbines vanuit wetgeving en beleid niet 
op voorhand hoeft te worden uitgesloten. Echter is het, met het oog op het doel 
van voorliggende inventarisatie, wenselijk om vooral gebieden mee te nemen waar 
naar verwachting de grootste kansen voor windenergie zullen liggen. Ten behoeve 
hiervan zijn in paragraaf 2.3 gebieden in kaart gebracht waarbinnen belemmerin-
gen een rol spelen die het realiseren van windturbines niet op voorhand uitsluiten, 
maar naar verwachting wel complex maken. Deze complexe belemmeringen voor 
windturbines leiden tot een tweede trechtering van het provinciaal grondgebied. 
Gebieden waar deze complexe belemmeringen een rol spelen zijn in voorliggende 
inventarisatie dus buiten beschouwing gelaten en niet als onderdeel van de poten-
tiële onderzoeksgebieden voor windenergie opgenomen. 

Na bovengenoemde ‘trechtering’ van het provinciaal grondgebied blijft nog een 
groot aantal gebieden over waarbinnen de eerdergenoemde harde en complexe 
belemmeringen geen rol spelen (zie paragraaf 2.4). Paragraaf 2.5 beschrijft hoe 
deze gebieden zijn geclusterd tot 72 ‘potentiële onderzoeksgebieden’ voor wind-
turbines. De potentiële onderzoeksgebieden kunnen vanuit provinciaal ruimtelijke 
perspectief een goede start vormen om de mogelijkheden en wenselijkheid van 
windturbines verder binnen te onderzoeken. 

Ook buiten de potentiële onderzoeksgebieden blijven initiatieven voor windener-
gie mogelijk mits kan worden voldaan aan het provinciaal beleid, landelijke wet- en 
regelgeving en alle andere relevante kaders. Dit geldt eveneens voor gebieden die 
in voorliggende inventarisatie als gevolg van gemaakte keuzes buiten beschouwing 
zijn gelaten als potentieel onderzoeksgebied. Voorliggende inventarisatie heeft dus 
geenszins als doel om het realiseren van windturbines in bepaalde gebieden uit te 
sluiten. 
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2.2 Harde belemmeringen voor windturbines 

In deze eerste stap is bewust gekozen om enkel delen van het provinciaal grondge-
bied buiten beschouwing te laten waarbinnen windturbines op basis van objectieve 
beperkingen (hoogstwaarschijnlijk) moeten worden uitgesloten. Dergelijke beper-
kingen volgen uit landelijke wet- en regelgeving, normen1 ten aanzien van geluid, 
slagschaduw en externe veiligheid of provinciaal beleid zoals opgenomen in de In-
terim Omgevingsverordening provincie Utrecht. Concreet gaat het om de onder-
staande ‘harde belemmeringen’ voor windturbines:  

 
 Woningen en andere  

geluidsgevoelige objecten 
 Overige bebouwing 
 Auto-, spoor- en vaarwegen 
 Hoogspanningsinfrastructuur  

 Buisleidingen zoals aardgasleidingen 
 Luchtvaartrestrictievlakken 
 Bestaande windturbines 
 Natura 2000 gebieden 
 Ganzenrustgebieden 

 
Rondom bovengenoemde harde belemmeringen die zich in of nabij de provincie 
Utrecht bevinden, zijn minimale afstanden aangehouden die volgen uit, of zijn af-
geleid van, wet-/regelgeving en beleid. Deze minimumafstanden worden beschre-
ven in Tabel 1. 

 
De aan te houden minimumafstanden zijn voor veel belemmeringen afhankelijk van 
de windturbineafmetingen. In voorliggende inventarisatie zijn dezelfde windturbi-
neafmetingen aangehouden als de afmetingen die in het kader van het Nationaal 
programma RES (NPRES) als uitgangspunt zijn genomen: een ashoogte van 166 me-
ter en een rotordiameter van 150 meter (tiphoogte 241 meter). 
 
Om voorliggende inventarisatie uit te kunnen voeren is dus gekozen om een be-
paald formaat windturbine als uitgangspunt te nemen. Met een ander formaat tur-
bine zijn de ruimtelijke mogelijkheden weer net iets anders. Binnen de meeste po-
tentiële onderzoeksgebieden waar grote windturbines mogelijk lijken, zullen ook 
kleinere turbines kunnen worden ingepast.

                                                           
1  Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een 

zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid (ECLI:NL:RVS:2021:1395). Deze uitspraak heeft ge-
volgen voor het toepassen van de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. 
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Tabel 1 Toelichting harde belemmeringen voor windenergie en aangehouden minimumafstanden 

 

                                                           
2   In een uitspraak van 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de windturbinebepalingen uit de Activiteitenregeling milieubeheer en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer buiten toepassing verklaard, omdat er geen planMER is opgesteld bij de totstandkoming van deze normen. Zolang er geen nieuwe landelijke 
windturbinenormen (voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en externe veiligheid) zijn opgesteld kan het bevoegd gezag zelf lokale normen opstellen, mits deze goed 
zijn onderbouwd. Deze mogelijkheid voor het opstellen van (afwijkende) lokale normen geldt ook wanneer er in de toekomst wel weer landelijke normen voor windturbines 
zouden zijn. In dit onderzoek worden de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer als voorlopig uitgangspunt genomen. Bij een eventuele verdere uitwerking van 
een windproject in de potentiële onderzoeksgebieden zal moeten worden beschouwd welke normen voor windturbines ter plekke van het potentiële onderzoeksgebied op 
dat moment passend zijn. 

3  Basisadministratie Adressen en Gebouwen. 

Belemme-
ring 

Minimum- 

afstand (m) 
Toelichting Beleid van(uit): 

Woningen  

en andere 
geluidsge-
voelige 
objecten 

300 

Tot woningen en andere geluidsgevoelige objecten gelden geen wettelijke minimumafstanden voor windturbines. Vanuit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer golden voorheen wel landelijke normen voor de geluid- en slagschaduwbelasting van windpar-
ken op geluidgevoelige objecten2. Daarnaast golden vanuit het Activiteitenbesluit normen ten aanzien van externe veiligheid 
bij woningen en overige (beperkt) kwetsbare objecten. Bij een minimumafstand van 300 meter tussen windturbines en wonin-
gen kon doorgaans aan deze normen met betrekking tot geluid, slagschaduw en externe veiligheid worden voldaan. In voorlig-
gende inventarisatie zijn alle verblijfsobjecten die in het BAG3 een woon-, zorg- of onderwijsfunctie hebben als geluidsgevoelige 
objecten beschouwd.  

Activiteitenbesluit/ 
overleg provincie 
Utrecht en Bosch & van 
Rijn  

Be-
bouwde 
kom 

400 

De mate waarin een windpark tot (al dan niet toelaatbare) hinder leidt is locatie-specifiek maatwerk, dat onder andere afhangt 
van het aantal geluidsgevoelige objecten in de omgeving. Nabij gebieden met een dichte bewoning zal een windpark eerder tot 
meer hinder leiden. Om deze reden is er een aanvullende minimumafstand tot woningen en overige geluidsgevoelige objecten 
binnen de bebouwde kom gehanteerd. 

In het Provinciaal Programma Wonen en Werken (2021) en in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie / Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (2016) zijn uitbreidingslocaties wonen opgenomen. Omdat de woningbouwplannen in deze gebieden vergevorderd 
zijn, is een afstand van 400 meter tot deze gebieden tevens als harde belemmering beschouwd. 

Activiteitenbesluit/ 
overleg provincie 
Utrecht en Bosch & van 
Rijn  

Overige 
bebou-
wing 

n.v.t. 

Panden waar personen verblijven kunnen als kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten beschouwd worden. In het Activiteiten-
besluit milieubeheer2 waren normen opgenomen ten aanzien van het maximaal toelaatbaar plaatsgebonden risico voor buiten 
de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare objecten, veroorzaakt door windturbines. Omdat het mogelijk is een windturbine tot 
de inrichting van een pand te laten behoren, is in deze inventarisatie geen afstand tot panden als harde belemmering be-
schouwd. Wel zijn de panden zelf als harde belemmering toegevoegd; een windturbine zal immers niet op een pand zelf worden 
geplaatst. 

Expert judgement Bosch 
& van Rijn 

Rijkswe-
gen 

75 
Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste 30m uit de rand van de verharding 
of, bij een rotordiameter groter dan 60m, ten minste de halve diameter. Bij de rotordiameter die in deze inventarisatie als 
uitgangspunt is aangehouden geldt dus een adviesafstand van 75 meter. 

Rijkswaterstaat 
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Spoorwegen 86 

Indien een (deel van) het rotorblad van een windturbine binnen 11 meter van het hart van het buitenste spoor komt te liggen, is 
voor plaatsing een vergunning van ProRail benodigd. ProRail hanteert een afstandseis van 7,85 meter + ½ x rotordiameter (met een 
minimum van 30m) vanaf het hart van het buitenste spoor. In voorliggende inventarisatie is de halve rotordiameter afstand (75 
meter) plus 11 meter daarom als harde belemmering beschouwd. 

ProRail 

Vaarwegen 105 
Rijkswaterstaat staat windturbines toe bij een afstand van ten minste een halve rotordiameter (75 meter) plus 30 meter tot aan de 
rand van de vaarwegen die onder haar beheer vallen. 

Rijkswaterstaat 

Hoogspannings- 

infrastructuur 
241 

TenneT houdt voor hoogspanningslijnen als risicoafstand de grootste waarde aan van: 

 De tiphoogte 

 De maximale werpafstand bij nominaal toerental 
Voor de windturbine in deze inventarisatie is de tiphoogte (241 meter) als hoogste waarde aangehouden. 

TenneT 

Buisleidingen 75 

In de Handreiking Risicozonering Windturbines (2020) staat genoemd dat Gasunie adviseert tot ondergrondse buisleidingen de 
grootste afstand aan te houden van:  

 De tiphoogte 

 De maximale werpafstand bij nominaal toerental 
Windturbines kunnen soms binnen de adviesafstand geplaatst worden, indien uit overleg met de leidingeigenaar (doorgaans Gas-
unie) blijkt dat dit geen ontoelaatbare veiligheidsrisico’s tot gevolg heeft. Op kortere afstand wordt het toegevoegd risico van de 
windturbine op de buisleiding groter, waardoor de kans dat dit toelaatbaar blijft kleiner wordt. Voor deze inventarisatie is één 
wieklengte afstand (75 meter) tot de buisleidingen daarom als harde belemmering beschouwd. De tiphoogte afstand (overeenkom-
stig de adviesafstand) tot buisleidingen is als zachte belemmering beschouwd. 

Gasunie/expert jud-
gement Bosch & van 
Rijn  

Restrictievlak-
ken luchtvaart 
en radar 

n.v.t. 

In delen van Nederland, zoals bij luchthavens, gelden restrictievlakken en toetsingsvlakken voor windturbines die een bepaalde 
toetsingshoogte overschrijden. De restrictievlakken hebben een sterk beperkend karakter, wat betekent dat windturbines (met de 
afmetingen die in deze inventarisatie als uitgangspunt zijn aangehouden) hierbinnen zeer waarschijnlijk niet geplaatst kunnen wor-
den. De restrictievlakken zijn in deze inventarisatie daarom als harde belemmering voor het realiseren van windturbines beschouwd. 
De toetsingsvlakken gelden niet op voorhand als harde uitsluiting, en zijn daarom ook niet als harde belemmering beschouwd. 

De viewer bouwhoogtebeperkingen luchtvaart van het RVO toont welke bouwhoogtebeperkingen in Nederland gelden. Binnen de 
provincie Utrecht geldt enkel een gebied rondom luchthaven Hilversum in het noorden van de Bilt als restrictievlak voor windturbi-
nes. 

Inspectie leefomge-
ving en transport / 

Defensie / 

Luchtverkeersleiding 
Nederland  

Bestaande  

windturbines 
450 

Om verhoogde slijtage als gevolg van turbulentie, evenals een verminderde elektriciteitsopbrengst te voorkomen dient een mini-
mumafstand tussen windturbines te worden aangehouden. Deze is niet vastgelegd in wet- of regelgeving, maar wordt door fabri-
kanten en ontwikkelaars wel vereist bij realisatie van nieuwe windparken. Deze inventarisatie gaat uit van een minimale onderlinge 
tussenafstand van 3 maal de rotordiameter, in dit geval dus 450 meter. 

Windturbinefabrikan-
ten/ontwikkelaars 

Natura2000- 

gebied 
75 

De Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht staat het ontwikkelen van windturbines in Natura 2000-gebieden niet 
toe. Om ook niet met de wiek over een Natura 2000-gebied te draaien is een afstand van één wieklengte (75 meter) tot deze 
gebieden in deze inventarisatie als harde belemmering voor windturbines meegenomen. 

Provincie Utrecht 

Ganzenrustge-
bieden 

75 
De Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht staat het ontwikkelen van windturbines in ganzenrustgebieden niet toe. 
Om hierboven ook niet met de wiek over een ganzenrustgebied te draaien is een afstand van één wieklengte (75 meter) tot gan-
zenrustgebieden in deze inventarisatie als harde belemmering voor windturbines meegenomen. 

Provincie Utrecht 
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De bovenstaande ‘harde belemmeringen’ en daartoe aangehouden minimumaf-
standen zijn ingetekend en zichtbaar gemaakt in Figuur 1. Panden (zie belemmering 
‘Overige bebouwing’ in Tabel 1) zijn vanwege deze schaal niet of nauwelijks zicht-
baar en daardoor niet als belemmering op de kaart weergegeven. 

Figuur 1 Harde belemmeringen voor windturbines (rotordiameter 150 meter en ashoogte 166 meter) 

 

2.3 Gebieden met complexe belemmeringen 

Het doel van deze inventarisatie is om in beeld te brengen welke gebieden in de 
provincie Utrecht een goede start kunnen vormen als (aanvullende) onderzoeksge-
bieden voor windenergie. Het ligt daarbij voor de hand om het onderzoeken van 
gebieden te beginnen daar waar meer kansen voor windenergie te verwachten zijn. 
In lijn met deze redenering is in deze inventarisatie gekozen om vier aanvullende 
gebieden buiten beschouwing te laten waarbinnen geen harde belemmeringen, 
maar wel complexe belemmeringen voor windenergie aanwezig zijn. Dit vormt een 
tweede stap in de trechtering van het provinciaal grondgebied. Het gaat om gebie-
den behorende tot: 
 

 het Natuur Netwerk Nederland (NNN), 
 de weidevogelkerngebieden, 
 de stiltegebieden (stille kern en bufferzone), en 
 de rode en oranje zonering van de Hollandse Waterlinies uit het Afwegings-

kader Energietransitie Hollandse Waterlinies. 
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Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies 
Het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies is een inhoudelijk kader wat 
inzicht biedt in de ruimte voor opwekking van hernieuwbare energie binnen de Hollandse 
Waterlinies. In het afwegingskader zijn drie gebieden opgenomen: 
 
 een rode zone waar ontwikkelingen van hernieuwbare energie significante negatieve 

effecten op de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies zouden hebben, 
 een oranje zone waar het ontwikkelen van hernieuwbare energie onder voorwaar-

den mogelijk is maar ook regels voor het laadvermogen gelden, 
 een gele zone, buiten de Hollandse Waterlinies, die geldt als attentiezone waarbin-

nen ontwikkelingen van hernieuwbare energie mogelijk zijn zolang wordt aange-
toond dat het uitstralingseffect van de ontwikkeling wordt voorkomen (gele zone). 

 
Het afwegingskader geeft dus inzicht in de kansrijkheid van een initiatief binnen het We-
relderfgoed Hollandse Waterlinies. Het kader biedt geen nieuwe regels maar maakt het 
bestaande beleid, zoals met name opgenomen in de regels van de Interim Omgevings-
verordening, beter concreet toepasbaar. Het biedt helderheid in de toepassing van be-
staande beleidsregels. 
 
Het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies is toegankelijk via: 
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-03/Afwegingskader%20ener-
gie%20HWL%20GS%20PU.pdf  

 
Binnen bovengenoemde vier gebieden is het realiseren van windturbines volgens 
de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht onder voorwaarden mogelijk 
en daarmee niet op voorhand uitgesloten. Echter leert de ervaring tot nu toe dat 
het inpassen van winenergie in deze gebieden vaak complex is en veel tijd kost. 
Voor de doelstellingen gericht op 2030 ligt het daarom niet voor de hand om in juist 
deze gebieden te beginnen met (uitgebreid) onderzoek naar de mogelijkheden voor 
windenergie. Daarbij komt dat in deze gebieden grote opgaven liggen om specifieke 
natuur-, en/of cultuurhistorische- en/of recreatieve waarden te behouden, wat een 
beperkende werking op de mogelijkheden voor het realiseren voor windturbines 
zal hebben. Om voorgenoemde redenen is daarom gekozen om het NNN, de wei-
devogelkerngebieden, stiltegebieden en de rode en oranje zones van het UNESCO 
Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies niet op te nemen in de potentiële onder-
zoeksgebieden. 
 
Mochten er initiatieven komen van ontwikkelaars of vanuit gemeenten in gebieden 
waar deze ‘complexe belemmeringen’ wel een rol spelen, dan biedt de Interim Om-
gevingsverordening hier nog steeds de mogelijkheid om windenergie – waar moge-
lijk – onder voorwaarden toe te staan. Het provinciaal ruimtelijk beleid is en blijft 
te vinden in de Interim Omgevingsverordening (of de dan geldende verordening). 

  

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-03/Afwegingskader%20energie%20HWL%20GS%20PU.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-03/Afwegingskader%20energie%20HWL%20GS%20PU.pdf
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Tabel 2 Toelichting gebieden met complexe belemmeringen voor windenergie en aangehouden minimum-
afstanden 

Belemme-
ring 

Bufferaf-
stand (m): 

Toelichting Beleid van(uit): 

Natuur 
Netwerk 
Nederland 
(NNN) 

75 

Binnen het Natuurnetwerk Nederland gelden regels met het oog op 
natuurbescherming, het in stand houden en versterken van een ro-
buust netwerk van natuurgebieden en het behouden en versterken 
van de biodiversiteit. Ondanks dat windturbines in het Natuurnet-
werk Nederland vanuit de Interim Omgevingsverordening niet op 
voorhand worden uitgesloten zal het realiseren van windturbines 
in deze gebieden complex zijn. Om ook niet met de wiek over het 
NNN te draaien is een afstand van één wieklengte (75 meter) tot 
deze gebieden aangehouden.  

Besluit alge-
mene regels 

ruimtelijke or-
dening (Barro) + 

provincie 
Utrecht 

Weidevo-
gelkernge-
bieden 

75 

Binnen de weidevogelkerngebieden gelden regels met het oog op 
de bescherming van weidevogels. Ondanks dat in de Interim Omge-
vingsverordening een aparte sectie is opgenomen voor windturbi-
nes in weidevogelkerngebieden wordt ingeschat dat het realiseren 
van windturbines in deze gebieden op dit moment complex is. Om 
ook niet met de wiek over het weidevogelkerngebied te draaien is 
een afstand van één wieklengte (75 meter) tot deze gebieden aan-
gehouden. 

Provincie 
Utrecht 

Stiltegebie-
den (stille 
kern en 
buffer-
zone) 

n.v.t.

Binnen de stiltegebieden gelden regels die erop zijn gericht dat 
mensen en dieren stilte kunnen ervaren. De Utrechtse stiltegebie-
den zijn opgesplitst in een stille kern, bufferzone stiltegebied en 
aandachtsgebied stiltegebied. Ondanks dat in de Interim Omge-
vingsverordening een aparte sectie is opgenomen voor windturbi-
nes in stiltegebieden en de bijbehorende bufferzones wordt inge-
schat dat het realiseren van windturbines in deze gebieden op dit 
moment complex is. 

Provincie 
Utrecht 

Hollandse 
Waterli-
nies 
(UNESCO 
Werelderf-
goed) 

75 

De kaarten uit het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Wa-
terlinies signaleren en visualiseren waar in de provincie Utrecht de 
regels uit de Interim Omgevingsverordening met betrekking tot het 
UNESCO Werelderfgoed veel invloed kunnen hebben op de moge-
lijkheden om windenergie (turbines van 5,6 MW) te realiseren. In 
de rood- en oranjegekleurde gebieden is de grootste invloed voor-
zien. Om ook niet met de wiek over het deze zones te draaien is 
hiertoe een afstand van één wieklengte (75 meter) aangehouden. 

Provincie 
Utrecht 

De bovenstaande complexe gebieden zijn ingetekend en zichtbaar gemaakt in Fi-
guur 2. 
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Figuur 2 Gebieden met complexe belemmeringen voor windturbines (rotordiameter 150 meter en ashoogte 
166 meter) 

 

2.4 Resterende ruimte 

Na het buiten beschouwing laten van gebieden waar harde of complexe belemme-
ringen een rol spelen blijft een deel van het grondgebied van de provincie Utrecht 
over. In Figuur 3 is aangegeven binnen welke gebieden harde belemmeringen aan-
wezig zijn, welke ruimte aanvullend buiten beschouwing wordt gelaten omdat dit 
gebieden met complexe belemmeringen zijn en welke ruimte dan overblijft. Overi-
gens zijn nog veel ruimtelijke aspecten en andere aandachtspunten denkbaar die 
ook van invloed zullen zijn op de haalbaarheid van een windpark. In eventueel ver-
volgonderzoek naar de potentiële onderzoeksgebieden zullen deze aspecten moe-
ten worden meegewogen, wanneer dit passend is bij de latere fase van dergelijk 
vervolgonderzoek. 
 
In Figuur 3 staat ook aangegeven waar al lopende windprojecten zich bevinden. In 
de provincie Utrecht zijn dat nu de projecten Rijnenburg (gemeente Utrecht), Goy-
erbrug (gemeente Houten) en De Isselt (gemeente Amersfoort). 
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Figuur 3 Gebieden met harde of complexe belemmeringen voor windturbines, al lopende projecten en res-
terende ruimte, volgend uit deze inventarisatie. 

 

2.5 Potentiële onderzoeksgebieden 

De afbeelding hierboven laat duidelijk zien dat er nog veel gebieden overblijven 
waar geen harde of complexe belemmeringen een rol spelen. Als laatste stap in de 
inventarisatie is deze ‘resterende ruimte’ geclusterd tot 72 ‘potentiële onderzoeks-
gebieden’.  
 
Vanuit de Omgevingsvisie provincie Utrecht geldt een voorkeur voor een ruimtelijk 
samenhangend geheel van meerdere windturbines boven solitaire plaatsing. Deze 
voorkeur is geconcretiseerd door de gebieden zonder harde of complexe belem-
meringen zo veel mogelijk samen te voegen tot potentiële onderzoeksgebieden, 
die zowel samenhangend zijn als voldoende ruimte bieden om een minimum aantal 
windturbines binnen te realiseren. De grens voor het minimum aantal windturbines 
is in deze inventarisatie gesteld op minstens drie windturbines in landelijk gebied 
of minstens twee windturbines in stedelijk gebied. Hierbij is rekening gehouden 
met een minimale onderlinge afstand tussen windturbines van drie maal de rotor-
diameter (450 meter). In Figuur 4 is met genummerde ovalen aangegeven waar de 
potentiële onderzoeksgebieden gelegen zijn die op de hierboven beschreven wijze 
zijn gevormd. 
 
Het zijn bovenal de groen gekleurde vlakken in Figuur 3 en Figuur 4 die aangeven 
waar in de provincie Utrecht de kansen voor windenergie te verwachten zijn. Dit 
omdat deze gebieden de ‘resterende ruimte’ vormen: gebieden waarin geen sprake 



 

Potentiële onderzoeksgebieden windenergie 
Provincie Utrecht   

 

    

Totstandkoming potentiële onderzoeksgebieden 16 

1
6
 

is van de in deze inventarisatie meegenomen harde of complexe belemmeringen 
voor windenergie. De genummerde ovalen in Figuur 4 zijn aanvullend daarop inge-
tekend om het gesprek over clusters van deze gebieden te kunnen voeren. Door 
deze clustering zijn de 72 potentiële onderzoeksgebieden in beeld gekomen. 
 
Welke gebieden zonder harde of complexe belemmeringen op basis van onderlinge 
samenhang tot eenzelfde potentieel onderzoeksgebied zijn samengevoegd, blijft 
altijd een enigszins subjectieve keuze. Een andere clustering blijft denkbaar. Het is 
daarom uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de huidige clustering als harde afbake-
ning wordt beschouwd, wanneer wordt gekozen om de gebieden waar kansen voor 
windenergie te verwachten zijn (de groene vlakken in Figuur 3 en Figuur 4) nader 
te verkennen.  

Figuur 4 Potentiële onderzoeksgebieden (omcirkeld en genummerd) 

 
 
Omdat de schaal van de provincie Utrecht bovenstaande figuur lastig leesbaar 
maakt, is er in de bijlage van dit rapport per kwadrant van de provincie een extra 
afbeelding gevoegd. Hierop is de begrenzing van de vlakken zonder harde of com-
plexe belemmeringen duidelijker zichtbaar. 
 
Op de kaarten valt op dat de resterende ruimte voor windturbines in het westen 
van de provincie groter is. Zowel het aantal potentiële onderzoeksgebieden, als de 
omvang van de potentiële onderzoeksgebieden, is hier groter dan in het oosten van 
de provincie. Dit komt voornamelijk doordat de afstand tussen woningen in het 
westen van de provincie vaak groter is dan in het oosten van de provincie. Daar-
naast behoren in het oosten van de provincie grotere gebieden tot het NNN. 
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2.6 Vergelijking met zoekgebieden Regionale Energiestrategieën (RES) 

Op onderstaande kaart is ten slotte de ligging van de RES-zoekgebieden voor wind-
energie of windenergie en zonne-energie weergegeven, in relatie tot de gebieden 
met harde of complexe belemmeringen en resterende ruimte voor windenergie die 
uit voorliggende inventarisatie naar voren is gekomen. 

Voor deze RES-zoekgebieden baseren wij ons op de RES 1.0 zoals vastgesteld door 
de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. 

Figuur 5 RES-zoekgebieden in relatie tot de gebieden met harde of complexe belemmeringen en resterende 
ruimte 
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Hoofdstuk 3 Bijlagen 
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Bijlage A Potentiële onderzoeksgebieden (ingezoomde kaart) 
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