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STATENVOORSTEL 
 
 

 
Aan Provinciale Staten 

 

 
 
 

 

ONDERWERP Beslissing op bezwaar dhr. A. 
Goldhoorn c.s. 

DATUM  
DOCUMENTNUMMER UTSP-1839862122-9 
VAN Ruud Poort 
NUMMER PS PS2022M&M 

TELEFOONNUMMER +31618300527 
E-MAILADRES ruud.poort@provincie-

utrecht.nl 
DOMEIN/OPGAVE SGU 
TEAM TSG 
PORTEFEUILLEHOUDER Van Essen 

BIJLAGEN: 1. Bezwaarschrift dhr. Goldhoorn.c.s. 
2. Advies Awb-adviescommissie 

Gevraagd besluit: 
Het bezwaar van dhr. Goldhoorn c.s. kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren 
 
Inleiding: 
Gedeputeerde staten hebben een Tussenbalans Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld en met een 
Statenvoorstel naar Provinciale Staten gestuurd om hen daarvan op de hoogte te stellen. 
In de Tussenbalans staat dat de haalbaarheid van het gezamenlijke doel van de RES’en voor 2030 onder druk 
staat. Bij toepassing van het begrippenkader van Nationaal Programma RES en uitgaande van realisatie van de 
volledige ambitie zon op dak zou in 2030 1,38 TWh gerealiseerd zijn in plaats van de 2,4 TWh die is afgesproken. 
Om enerzijds rekening te houden met voorkeuren voor zon, maar ook de verhouding zon-wind te verbeteren is 
een streven naar tenminste 1 TWh windenergie realistisch volgens GS. 
GS concluderen dat er voldoende onderzoeksgebieden passend in provinciaal beleid zijn, maar dat bij een 
eventuele volgende stap nader onderzoek moet uitwijzen of de locatie daadwerkelijk geschikt is voor windenergie. 
Op 21 september 2022 hebben PS besloten om deze Tussenbalans, met inachtneming van ‘amendement 22 
Lokaal eigendom’, vast te stellen. 
 
De heer Goldhoorn, woonachtig aan de Dodaarslaan 18 te Vinkeveen, zes stichtingen en twee verenigingen 
(hierna: Goldhoorn c.s.) hebben op 18 oktober 2022 bezwaar gemaakt tegen dit besluit.  
 
U vindt het bezwaarschrift van dhr. Goldhoorn c.s. als bijlage 1 en het advies van de AWB-adviescommissie als 
bijlage 2 bij dit Statenvoorstel. De Awb-adviescommissie adviseert u om het bezwaar van dhr. Goldhoorn c.s. 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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Ontwerp-besluit 
 
 
Besluit op 14‑12‑2022 tot vaststelling van Beslissing op bezwaar A. Goldhoorn c.s.. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14‑12‑2022. 
 
Op het voorstel met nummer UTSP-1839862122-9 van afdeling SGU, team TSG. 
 
Overwegende dat: 
Het advies van de Awb-adviescommissie wordt opgevolgd. Voor de motivering van dit besluit verwijzen wij naar het 
advies van de Awb-adviescommissie (bijlage). 
 
Besluit: 
Het bezwaar van dhr. Goldhoorn c.s. kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren 
 
Beroep/ voorlopige voorziening  
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het 
beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden 
gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de 
Rechtbank MiddenNederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook 
griffierecht verschuldigd. 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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