Op 1 juli berichtte RTV Utrecht over het besluit van de provincie om zich te bemoeien met de
zoeklocaties van gemeentes. Dit omdat het net overbelast dreigt te raken met zonnepanelen.
De provincie rekent zich om verschillende redenen rijk en negeert signalen van inwoners.
1. Regels RES: De Landelijke RES heeft regels opgesteld, waarin is te lezen dat als de landelijke
opgave gehaald is, (rijks)overheden zich nergens meer mee kunnen bemoeien, provincies
noch rijksoverheid. Dat is alleen mogelijk als een gemeente weigert mee te werken. Tot
dusver is daar geen sprake van, iedere gemeente in de provincie doet zijn best.
2. De landelijke opgave is ruimschoots gehaald. Er is 55 tWh aangeleverd vanuit de RESregio’s terwijl 35 gevraagd is.
3. Wind op land is voor 99% van de SDE vergund, het planfond voor de SDE is 35 tWh tot
2030. Het is niet aannemelijk dat dit verhoogd wordt, of dat een nieuwe ronde volgt na
2030. Er vindt een verschuiving naar windparken op zee plaats. Zonder deze subsidie
kunnen nieuwe windparken op land niet profijtelijk draaien.
4. Belangrijkste is de verstrekkende uitspraak door de Raad van State op 30 juni 2021 inzake
een windpark in Delfzijl. De Raad van State oordeelde dat de geluidsnormen die tot op
heden worden gebruikt voor plaatsing van windturbines in Nederland, per direct buiten
werking dienen te worden gesteld. Omdat deze werkwijze strijdig is met Europees recht (zie
uitleg bijlage persbericht).
5. Het is opmerkelijk dat een netbeheerder eisen gaat stellen aan de invulling die gemeentes
moeten geven aan de RES. De omgekeerde wereld. Het ligt voor de hand dat ze zorgdragen
voor een modern netwerk waarmee de plannen invulling gegeven kunnen worden. En
mocht dat een groot probleem zijn, dan is er misschien iets mis met de wijze waarop zonneen windenergie het net ingaat.
6. De volgende gemeentes hebben voor een andere koers dan windparken gekozen:
Renswoude, Ronde Venen, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede (oa. Weteringgebied),
Montfoort, IJsselstein, Oudewater, Lopik (lagere dan de gewenste reuzen).
7. Geruchten gaan dat de gedeputeerde zich al actief bemoeide met gemeentes, voordat deze
motie werd aangenomen. Met of zonder motie gaat hij buiten zijn boekje.

Geluiden van inwoners uit de gehele provincie:

Weerstand groeit: ruim 50.000 handtekeningen tegen Regionale Energie
Strategie(RES)-plannen in provincie Utrecht.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht hebben 27 actie- en natuurgroepen èn 9 politieke
partijen in de provincie Utrecht de handen ineengeslagen om bestuurders aan te spreken op
hun verantwoordelijkheid. In de RES-regio U16 (16 gemeenten die samenwerken), de RES
regio Amersfoort en een deel van de RES FoodValley zijn deze groepen actief om plaatsing van
windturbines en een aantal zonneparken te voorkomen. Ruim 50.000 keer zijn verschillende
lokale petities tegen de plannen getekend. Eind juni moeten de meeste gemeenten zich
uitspreken over de definitieve besluiten die worden genomen.

Burgers en organisaties vinden vooral behoud van leefomgeving belangrijk: zorgen zijn er over
het landschap, flora en fauna. Onze mooie provincie heeft veel gebieden met grote
cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde zoals het Groene Hart en Lage Vuursche.
Grote zorgen zijn er om de gezondheid van omwonenden vanwege de belabberde en
verouderde regelgeving. Dit is ook erkend door de Raad van State die uitsprak op 30 juni dat de
geluids-en gezondheidsregels aan de Europese normen moeten voldoen. De ons omringende
landen hebben allen een grotere afstand tussen woningen en turbines. Dit betekent dat zolang
de regelgeving niet is aangepast er geen windparken op land meer tot stand komen. Ook het
gebrek aan werkelijke inspraak door burgers in de RES zijn een doorn in het oog. Inwoners
konden alleen kiezen tussen wind-en zonneparken, een nee tegen de plannen was niet
mogelijk. Met de petitie-acties was het mogelijk om wel NEE tegen te plannen te zeggen,
daarom kunnen deze worden gezien als een aanvulling op de inventarisaties door gemeentes.
Ook was het met de petitie-acties mogelijk dat mensen uit andere regio’s tekenden, omdat de
problematiek niet alleen is voorbehouden aan een enkele regio. Nederland bestaat uit 30 RESregio’s en de problematiek rond windparken is een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen
aangaat. De groepen en natuurorganisaties dragen alternatieven aan die wel bijdragen aan de
CO2-uitstootvermindering (doel klimaatakkoord) zoals bijvoorbeeld energiebesparing en betere
isolatie van gebouwen. Voor gemeentes bestaat de mogelijkheid om nee tegen de RES te zeggen
en op een andere manier invulling te geven aan de opgave waar ze voor staan. Daarom en
vanwege de grote zorgen van de bewoners in de provincie moet de bouw, planning en
exploitatie van windturbines op land worden gestopt. Het huidige proces van de RES
(Regionale Energie Strategie) wordt gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit
zijn verwijderd.
Namens de samenwerkende organisaties: Brigitte Bloem, André de Wit en Jacqueline
Massop.
Natuurorganisaties
Vereniging Vrij Polderland (Soest)
Stichting Behoud de Eemvallei
Stichting Duurzaam en Leefbaar (Heuvelrug)
Actiegroepen
Vereniging Overbergs Belang
Geen windmolens in de Eempolder
Stop Windmolens Bunnik
De Groene Driehoek
Groep Voor Zeist
Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid
Energie De Bilt
Bewonerscomité Zuidzijderpolder (Lopik)
Red de Plassen (Ronde Venen)
Red het Angstellandschap (Ronde Venen)
Stop Windturbines Geingebied (Ronde Venen)
Geen windpark Goyerbrug / Belangen Wijkersloot en omgeving
Stichting Redichem De Geeren
Stichting Behoud het Weteringgebied
Platform Windturbines NEE (Groene Hart)

Winstturbines NEE Harmelen
Montfoort Windmolens NEE
Geen klap van de molen (Reijerscop)
Buren van Rijnenburg en Reijerscop
Tegenwind Zijderveld (Vijfheerenland)
Stichting Gigawiek (Houten)
Geen windmolen IJsselstein
Duurzaam Oudewater
Nee tegen Zonnepanelen (Stichtse Vecht)

Politieke partijen
ITH Inwonerspartij Toekomst Houten
Inwonersbelangen (Woerden)
VVD Woerden
Woerden voor Democratie
Duurstede voor Democratie
Lijst van der Does (Woerden)
Lokaal Montfoort
Ronde Venen Belang
BVH Lokaal (Utrechtse Heuvelrug)
Kritische inwoners
Jan de Geus (Langbroek)
Frans Drilling (Woerden)

