
Amendement 20 Geen gedwongen inpassing windmolens 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2022, ter bespreking van het 
Statenvoorstel Vaststellen Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht 

Constaterende dat: 

- PS wordt gevraagd om GS opdracht te geven tot het voorbereiden van projectbesluiten dan wel
inpassingplannen voor windenergie in de provincie op een zeer vroeg tijdstip, waarbij sowieso de
vraag is hoe deze bevoegdheid zich verhoudt met de rol en taak van de provincie bij de Energie
Transitie.

Overwegende dat: 

- Het voorstel van GS eenzijdig aan de slag gaat met in het inpassen van windturbines bij
gemeenten;

- In het statenvoorstel enkel enkele wettelijk verplichte grondslagen worden herhaald maar er
geen kenbaar zorgvuldig afwegingskader- of proces vastgesteld is door PS als grondslag voor
deze voorgenomen inpassing;

- Er ook geen tijd in het proces wordt ingeruimd om gemeenten de kans te geven zelf met
voorstellen te komen;

- Het een prima mogelijkheid is om wel inhoudelijk de voorbereiding van een planMER te starten
voor het in beeld brengen van mogelijke locaties voor windturbines in de provincie Utrecht ter
ondersteuning van gemeenten, zonder feitelijk te besluiten om een projectbesluit- of
inpassingsplan voor te bereiden.

Statenvoorstel nummer UTSP-279699493-31604, van afdeling SLO, team PL1 onder sub 4 en 5 6 
als volgt te wijzigen: 

4. “Gedeputeerde Staten op te dragen om gemeenten aan te moedigen en te ondersteunen om voor 1
december maart 20223 bestaande windplannen te concretiseren en tot aanvullende windlocaties te
komen en hen, waar nodig, te helpen bij het starten van ruimtelijke procedures voor alle in de RES’en
opgenomen zoeklocaties;

6. Indien bij deze voortgangsrapportage onvoldoende opwek voor wind is toegevoegd, niet eerder dan na
de verkiezingen van maart 2023 te starten met een projectbesluit- of inpassingsplanprocedure en zo’n
besluit over te laten aan een volgend college. Hierin nauw overleg met in elk geval de gemeenten,
netbeheerder, waterschappen en RES-regio’s te zoeken en middels een planMER op een transparante
wijze tot een selectie te komen van locaties met speciale aandacht voor:

a. Kwaliteit leefomgeving, in het bijzonder beperken van geluidshinder;
b. Ecologie, met specifiek aandacht voor risico op slachtoffers van vogels en vleermuizen;
c. Landschap, waarbij wordt aangesloten bij de denkrichtingen in de RES’en zoals opwek

bij hoofdinfrastructuur en vanuit een regionaal, gemeentegrens overstijgend perspectief;
d. Aansluitbaarheid op en efficiënte benutting van het elektriciteitsnet.

en gaat over te de orde van de dag. 

Dop van Ulzen, VVD 

VERWORPEN



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


