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van gedeputeerde H.P. (Huib) van Essen 

Geachte collega RES-bestuurders, 

Met deze brief wilik u laten weten dat Provinciale Staten (PS) op woensdag 21 september jl. het Statenvoorstel 

Tussenbalans RES hebben aangenomen, waarover het College van Gedeputeerde Staten uw College n julíl. 

mondeling en schriftelijk heeft geïnformeerd. PS hebben vastgesteld dat we niet op koers zitten om in 2030 de 

hoeveelheid duurzame energie op te wekken die we met elkaar overeengekomen zijn in RES 1.0. en dat de 

verhouding zon-wind verbeterd moet worden. Ook hebben PS besloten om voorbereidingen te starten voor het 

vinden van locaties, mochten er na 1 december 2022 onvoldoende windlocaties in beeld zijn gekomen. Bij de 

behandeling van het statenvoorstel zijn de volgende moties en amendementen aangenomen: 

« _ Amendement over lokaal eigendom waarin staat dat bij mogelijke planvorming door de provincie minimaal 

50% Iokaal eigendom als uitgangspunt gehanteerd zal worden en gestreefd wordt naar maximale 

participatie door omwonenden. 

« _ Amendement over gezondheidsaspecten waarin aangegeven wordt dat er speciale aandacht zal zijn voor 

gezondheidsaspecten bij een mogelijke plan MER. 

« _ Motie Iedereen kan meedoen waarin het verzoek is om samen met energiecoöperaties een verkenning te 

starten naar een participatiefonds gericht op huishoudens die financieel niet in staat zijn om te investeren 

in een project. 

« _ Motie Coöperatief provinciaal eigendom waarin het verzoek is om samen met energiecoöperaties een 

verkenning te starten naar coöperatief provinciaal eigendom waarbij er eerst gekeken wordt naar lokaal 

eigendom en daama naar participatie van inwoners breder in de provincie. 

De afgelopen maanden hebben we ambtelijk en bestuurlijk intensief met elkaar gesproken over de uitkomsten van 

de Tussenbalans RES en over de vervolgstappen. De ambities zijn hoog en ik begrijp dat er soms moeilijke 

beslissingen genomen moeten worden. Daarom wil k nogmaals benadrukken dat de provincie de gemeenten 

onverminderd ondersteuning aanbiedt bij de uitwerking van bestaande zoekgebieden en bij het vinden van nieuwe 

locaties voor windenergie. Wij staan klaar om u te helpen waar dat kan of gewenst i. 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben u gevraagd om voor 1 december 2022, middels een collegebesluit aan te geven 

wat uw planning in het tjdspad van de RES is voor het doorlopen van planologische procedures voor windlocaties, 

inclusief voorziene opwek. 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. Ook vragen GS u om lopende plannen en initiatieven die zich bij u hebben gemeld, in behandeling 

te nemen zodat eind 2024 voldoende initiatieven vergund zijn. Na 1 december 2022 wordt op basis van de actuele 

stand van zaken een Voortgangsrapportage opgesteld en wordt duidelijk of inzet van onze provinciale 

bevoegdheden nodig zal zijn om 1 TWh windenergie in 2030 te realiseren en daarmee onze gezamenlijke ambities 

waar te maken. Als op basis van de Voortgangsrapportage blijkt dat deze inzet nodig is, wordt een planMER 

procedure voorbereid. Hiervoor zal begin 2023 een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld worden, die 
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locatiealtematieven en wijze van beoordeling voor het milieuonderzoek beschrijt. De komende periode wordt 

samen met de RES-regio's een plan van aanpak uitgewerkt om het planMER proces in goede afstemming met de 

RES op te stellen. 

Ik heb veel waardering voor het feit dat in veel gemeenten hard is en wordt gewerkt aan de energietransitie en dat 

op sommige onderdelen en locaties fink voortgang is geboekt. Zo ligt zon op dak goed op schema. Mijn hoop en 

verwachting is dat dit ook mogelijk zal zijn voor wind. 

Ik hecht veel waarde aan de constructieve samenwerking die wij in RES-verband met elkaar hebben opgebouwd 

om de steeds urgenter wordende energietransitie te realiseren. Ik zie uit naar een goede verdere samenwerking. 

Hoogachtend, 

H.P. (Huib) van Essen 

gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 

Dhr. HP. van Esson 

Lid van het college van gedeputeerde 

staten 
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