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Dit voorstel leverde behoorlijk wat discussie op, zowel inhoudelijk, als procedureel. 
 
Betrokkenheid van burgers bij het Klimaatakkoord is een belangrijk issue. Veel is nog onduidelijk over de verdere 
doorwerking van het Klimaatakkoord in provinciaal beleid. Wat betekent het voor de provincie, wat zijn de 
juridische implicaties? Een aantal fracties wees er op dat de provincie nu politieke moed moet tonen en de 
verdere doorwerking van het akkoord voortvarend op moet pakken. In 2019 zou al veel in gang gezet moeten zijn; 
lopen we achter? 
 
Inhoudelijk waren er o.a. vragen over locaties van zonnevelden en windmolens, het enerzijds verwijderen van 
bomen voor natuur en anderzijds planten als compensatiemaatregel, het effect op de woonlasten voor burgers en 
de eventuele gevolgen van het niet halen van de doestellingen van de RES-sen. 
 
Procedureel werd de vraag opgeworpen of dit statenvoorstel niet beter gekoppeld kon worden aan de bespreking 
van de Energieagenda. Verder werd door een aantal fracties gepleit voor een aparte PS-vergadering. 
Vanuit GS werd aangegeven dat besluitvorming begin november wenselijk is om het Utrechtse standpunt in de 
IPO-vergadering van 21 november in te kunnen brengen. In het Presidium zal worden besproken wanneer het 
statenvoorstel wordt geagendeerd. 
 
De gedeputeerde gaf aan dat bij het Klimaatakkoord vele partijen betrokken zijn en dat de verantwoordelijkheid 
van de provincie in bijlage 3 samenvattend beschreven staat. Het Energieplan is een van de doorvertalingen van 
het akkoord, maar ook in mobiliteitsplannen, Omgevingsvisie etc. zal doorvertaling plaats moeten vinden. Nog 
voor de PS-vergadering zal er een memo komen over de relatie tussen bijlage 3 en diverse provinciale 
beleidsstukken. Financiële consequenties voor de provincie zitten met name in de procesmiddelen die 
beschikbaar moeten worden gesteld; investerignen liggen niet bij de provincie. Er zal veel aandacht gegeven 
worden aan het betrekken van inwoners. Ook komt er nog een aparte sessie met jongeren. Inderdaad is het nu 
zaak om de focus op de uitvoering te leggen. De reeds gepasseerde data in 2019 hebben te maken met het feit 
dat er vertraging in de ondertekening is opgetreden.  
 
De commissie adviseert een groot debat. Datum wordt in Presidium vastgesteld. 
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