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Beste mevrouw Hoek, 

 

Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 

vragen gesteld over de dreiging van het plaatsen van windmolens in de gemeente Stichtse 

Vecht.  

 

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. De technische 

vragen in de bijlage, tevens gesteld door uw fractie, zijn op de daarover afgesproken wijze 

beantwoord.  

 

Vraag 1  

Klopt het dat de opdracht van de provincie was dat duurzame energie opgewekt moest 

worden door middel van zon of wind? Graag uw mening?  

 

Antwoord 1 

Dat klopt. De achterliggende gedachte van de provincie is te verklaren door het 

overschakelen van sommige gemeenten van zon naar wind en planuitval. Naar aanleiding 

daarvan heeft de Provincie de oproep gedaan aan gemeenten om met meer locaties voor 

wind te komen. De ‘opdracht van de Provincie’ is dus nieuw (in de RES gaf de provincie 

geen opdracht) en ziet alleen op wind. In de RES 1.0 heeft de regio U10 haar bod 

neergelegd voor de bijdrage aan de opwek van duurzame energie, in totaal 1,8 Twh. 

Stichtse Vecht heeft in dat bod aangegeven 0,1 Twh in 2030 en 0,2 Twh in 2040 op te 

  

 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

info@stichtsevecht.nl 

 

 

Fractie Het Vechtse Verbond 

t.a.v. Mevrouw M. Hoek 

 

 

 

Datum 

11 oktober 2022 

 

Onderwerp 

Schriftelijke vragen ex Artikel 42 reglement van orde 

inzake dreiging plaatsen windmolens in gemeente SV 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

Team 

Ontwikkeling Leefomgeving en 

Economie 

Behandeld door 

Lau Bosse 

Telefoonnummer 

140346 

E-mail 

info@stichtsevecht.nl 

 

Ons kenmerk 

129295 

Uw kenmerk 

 

 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl


 

Pagina 2 van 3 

wekken, volledig met zonne-energie. De RES 1.0 is destijds goedgekeurd door alle 

partijen, ook de provincie. De Provincie constateert echter dat er op sommige plekken 

planuitval is en dat andere gemeenten dan Stichtse Vecht overschakelen van wind naar 

zon.  

 

Vraag 2  

Klopt het dat er in de opdracht niet is gesproken over het feit dat er x% energie opgewekt 

moest worden door middel van windturbines? Zo nee, hoeveel % was dat dan? Wat is 

hierover uw mening?  

 

Antwoord 2 

Dat klopt. Zoals in het antwoord op vraag 1 aangegeven was er geen vooraf vastgestelde 

verdeling tussen zon en wind bij de RES 1.0.  

 

Vraag 3  

Als er in de opdracht niet is gesproken over een x% op te wekken energie door middel van 

windturbines en de gemeente dus heeft voldaan aan de opdracht ( opwekken 0,1 Twh dmv 

zon) . Wat is uw menig over de stelling: "is de provincie dan nog wel een betrouwbare 

partner nu de spelregels worden veranderd?"  

 

Antwoord 3 

U geeft geen stelling maar een vraag. Het antwoord op de vraag is dat de provincie voor 

ons een belangrijke en betrouwbare partner is. Wij hebben een bod gedaan dat bestaat uit 

opwek van energie uit zon. Wij hebben nog niet voldaan aan de opdracht die we ons 

daarmee zelf hebben gegeven. We werken samen in regionaal verband en met de 

provincie aan onder andere het realiseren van de RES doelstellingen.  

 

Vraag 4  

Is het college het met Het Vechtse Verbond eens dat de gemeente Stichtse Vecht voldaan 

heeft aan de opdracht ( 0,1 Twh op te wekken dmv zon) en zo samen met de U16 regio 

het bod van 1,8 Twh te behalen? Wat is uw zienswijze hierop? 

 

Antwoord 4  

De gemeente Stichtse Vecht heeft de genoemde 0,1 Twh duurzame opwek nog niet 

gerealiseerd. Daarmee zijn we de afspraken van de RES nog niet nagekomen. De inzet 

van het college is om de komende 8 jaar deze afspraken gestand te doen.  

 

Vraag 5  

Hoe kijkt het college tegen deze "nieuwe opdracht" aan? Wat is uw mening over deze 

afwijkende "nieuwe opdracht"?  
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Antwoord 5 

In Stichtse Vecht hebben we ervoor gekozen alleen opwek via zonne-energie te plaatsen. 

Dit is ook de gekozen lijn in het coalitieakkoord van het college. Dat standpunt is niet 

veranderd. Zie daarvoor ook het nieuwsbericht dat hierover voor de zomer is uitgegeven.  

 

Vraag 6  

Graag de mening van het college of het college het met Het Vechtse Verbond eens is ,dat 

er geen ruimte is in de gemeente Stichtse Vecht voor windturbines? Zo nee, kan het 

college aangeven waar die ruimte binnen Stichtse Vecht dan aanwezig is?  

 

Antwoord 6 

Zie het antwoord op vraag 5. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 

besluit, 

 

 

Dennis Boekhout 

Directeur Domein Ruimte 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 

If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens 
Voornamen 
Achternaam 
E-mailadres

Mieke
Hoek
miekehoek150@hotmail.com  

Fractie Het Vechtse Verbond 

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

nee 

Raadsvragen 
Onderwerp Dreiging plaatsen windmolens in gemeente 

SV 
Inleiding Uit de tussenbalans over de Regionale 

Energiestrategieën (RES) in de provincie 
Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort 
en de drie Utrechtse gemeenten in RES 
foodvalley een extra inspanning moeten doen 
om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met 
name het achterblijven van planvorming rond 
windenergie zet de doelstellingen onder druk. 
Mochten gemeenten vóór 1 december 2022 
onvoldoende plannen aandragen, dan is het 
alternatief dat zij de keuze voor locaties 
overlaten aan de provincie. Wettelijk is de 
provincie bevoegd om plannen vast te stellen 
voor windparken van meer dan 5 MW. Eén 
moderne molen van rond de 230 meter hoog, 
zit hier al boven. Gedeputeerde Staten stellen 
dan ook voor aan Provinciale Staten om - 
indien nodig - gebruik te maken van deze 
ruimtelijke bevoegdheden. Dat zou inhouden 
dat de provincie zelf locaties kiest en daarvoor 
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de benodigde onderzoeken en 
participatietrajecten start en procedures om 
tot besluiten en vergunningen te komen in 
werking zet. 

(Aanvulling op technische vragen 028) 
Vraag 1 Klopt het dat de opdracht van de provincie 

was dat duurzame energie opgewekt moest 
worden door middel van zon of wind? Graag 
uw mening? 

Vraag 2 Klopt het dat er in de opdracht niet is 
gesproken over het feit dat er x% energie 
opgewekt moest worden door middel van 
windturbines? Zo nee, hoeveel % was dat 
dan? Wat is hierover uw mening? 

Vraag 3 Als er in de opdracht niet is gesproken over 
een x% op te wekken energie door middel van 
windturbines en de gemeente dus heeft 
voldaan aan de opdracht ( opwekken 0,1 Twh 
dmv zon) . Wat is uw menig over de stelling: 
"is de provincie dan nog wel een betrouwbare 
partner nu de spelregels worden veranderd?" 

Vraag 4 Is het college het met Het Vechtse Verbond 
eens dat de gemeente Stichtse Vecht voldaan 
heeft aan de opdracht ( 0,1 Twh op te wekken 
dmv zon) en zo samen met de U16 regio het 
bod van 1,8 Twh te behalen? Wat is uw 
zienswijze hierop? 

Vraag 5 Hoe kijkt het college tegen deze "nieuwe 
opdracht" aan? Wat is uw mening over deze 
afwijkende "nieuwe opdracht"? 

Vraag 6 Graag de mening van het college of het 
college het met Het Vechtse Verbond eens is 
,dat er geen ruimte is in de gemeente Stichtse 
Vecht voor windturbines? Zo nee, kan het 
college aangeven waar die ruimte binnen 
Stichtse Vecht dan aanwezig is? 

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen ja 
Bijlage(n) 028. Techn. vr. Dreiging plaatsen windmolens
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Raymond 

Achternaam 
 

Fiscalini 
E-mailadres 

 
Raymond.Fiscalini@gmail.com  

Fractie 
 

Het Vechtse Verbond 

 
    

   

   

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
Dreiging plaatsen windmolens in Gemeente St 

Inleiding 
 

Uit de tussenbalans over de Regionale 
Energiestrategieën (RES) in de provincie 
Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort 
en de drie Utrechtse gemeenten in RES 
foodvalley een extra inspanning moeten doen 
om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met 
name het achterblijven van planvorming rond 
windenergie zet de doelstellingen onder druk. 
Mochten gemeenten vóór 1 december 2022 
onvoldoende plannen aandragen, dan is het 
alternatief dat zij de keuze voor locaties 
overlaten aan de provincie. Wettelijk is de 
provincie bevoegd om plannen vast te stellen 
voor windparken van meer dan 5 MW. Eén 
moderne molen van rond de 230 meter hoog, 
zit hier al boven. Gedeputeerde Staten stellen 
dan ook voor aan Provinciale Staten om - 
indien nodig - gebruik te maken van deze 
ruimtelijke bevoegdheden. Dat zou inhouden 
dat de provincie zelf locaties kiest en daarvoor 
de benodigde onderzoeken en 
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participatietrajecten start en procedures om 
tot besluiten en vergunningen te komen in 
werking zet. 

Vraag 1 
 

Klopt het dat de opdracht van de provincie 
was dat duurzame energie opgewekt moest 
worden door middel van zon of wind? Graag 
uw mening? 

Vraag 2 
 

Klopt het dat er in de opdracht niet is 
gesproken over het feit dat er x% energie 
opgewekt moest worden door middel van 
windturbines? Zo nee, hoeveel % was dat 
dan? Wat is hierover uw mening? 

Vraag 3 
 

Als er in de opdracht niet is gesproken over 
een x% op te wekken energie door middel van 
windturbines en de gemeente dus heeft 
voldaan aan de opdracht ( opwekken 0,1 Twh 
dmv zon) . Wat is uw menig over de stelling: 
"is de provincie dan nog wel een betrouwbare 
partner nu de spelregels worden veranderd?" 

Vraag 4 
 

Is het college het met Het Vechtse Verbond 
eens dat de gemeente Stichtse Vecht voldaan 
heeft aan de opdracht ( 0,1 Twh op te wekken 
dmv zon) en zo samen met de U16 regio het 
bod van 1,8 Twh te behalen? Wat is uw 
zienswijze hierop? 

Vraag 5 
 

Op welke wijze en wanneer is het college op 
de hoogte gebracht dat er meer ingezet moest 
worden op windenergie? 

Vraag 6 
 

Hoe kijkt het college tegen deze "nieuwe 
opdracht" aan? Wat is uw mening over deze 
afwijkende "nieuwe opdracht"? 

Vraag 7 
 

Wat vindt het college van het feit dat de 
provincie "dreigt" zelf locaties te gaan kiezen 
voor de plaatsing van windturbines? 

Vraag 8 
 

Welke rol en beweegruimte ziet de gemeente 
Stichtse Vecht voor zichzelf, mocht de 
provincie stappen ondernemen om 
windturbines te willen plaatsen in de 
gemeente Stichtse Vecht? 

Vraag 9 
 

Graag de mening van het college of het 
college het met Het Vechtse Verbond eens is 
,dat er geen ruimte is in de gemeente Stichtse 
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Vecht voor windturbines? Zo nee, kan het 
college aangeven waar die ruimte binnen 
Stichtse Vecht dan aanwezig is? 

Vraag 10 
 

Heeft het college plannen om het bod van 0,1 
Twh te veranderen door windturbines er aan 
toe te voegen? Zo ja, hoe ziet het 
participatieproces er dan uit? 

Vraag 11 
 

Is er al contact geweest tussen de gemeente 
Stichtse Vecht en de provincie over mogelijke 
locaties voor windturbines in de gemeente 
Stichtse Vecht? Zo ja, wanneer heeft dit 
overleg plaatsgevonden? 

Vraag 12 
 

Is er reeds overleg geweest met andere 
gemeenten van de U16 op welke wijze andere 
gemeenten tegen deze nieuwe opdracht 
aankijken? Is het college bereid hierop actie te 
ondernemen? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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