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Motie 'Stad Utrecht, lever bijdrage aan opgave windenergie,

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op25 november 2013, aan de orde
hebbende het statenvoorstel Voorbereidingsbesluit windenergielocatie Lage Weide, Utrecht;

Constaterende:
dat de provincie in het overleg van de provincies met het Rijk afspraken heeft
gemaakt voor een realisatienorm van 65,5 MWwindenergiein20ZO;
dat de PRS 2013-2028locaties voor windenergie aanwijst waarmee dit vermogen in
beginsel te realiseren is, bij voorkeur met draagvlak van de gemeentebesturen:
dat het tot voor kort steeds bevestigde draagvlak van de gemeenteraad voor de
locatie Lage Weide mogelijk niet meer gegarandeerd is;

Ovenruegende:
- dat voor het behalen van de realisatienorm van 65,5 MW windenergie in 2020 diverse

plekken in de provincie nodig zijn, zowel in stedelijk als landelijk gebied;
- dat van de stad Utrecht met ruimtelijk aanvaardbare locaties als Lage Weide en

Rijnenburg en flinke ambities op het gebied van duurzame energie venruacht mag
worden ook een bijdrage te leveren aan deze opgave en deze niet geheel in het
landelijk gebied te laten neerslaan;

- dat bij de behandeling van de PRS op 4 februarijl. de motie "Utrecht staat voor
afspraak windenergie" is aangenomen;

zouden kunnen leveren aan het behalen van
- dat de locatie Lage Weide ruimtelijk aanvaard
- dat van een grote gemeente met stevige ambi

energie een ambitieus alternatief veruvacht m
op onvoldoende steun kan rekenen binnen de gemeenteraad;

- dat niet uitgesloten is dat de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid de
realisatienorm in 2020 te behalen op enig moment een af,rveging moet maken over
ruimtelijke aanvaardbare locaties in landelijk en stedelijk gebied;
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En draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
- de inhoud van deze motie en die van de eerder aangenomen motie "Utrecht staat

voor afspraak windenergie" onder de aandacht van de raad van de gemeente Utrecht
te brengen vóór de raadsbehandeling over het bestemmingsplan Lage Weide;

En gaat over tot de orde van de dag.
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