Amendement: 'Rechtvaardige klimaatmaatregelen, energie van de inwoners'

AANVAARD

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 september 2019, ter bespreking van het
Statenvoorstel 'Rol en inzet van de provincie Utrecht in de Regionale Energiestrategieën (RES)',
Constaterende dat:
•

In het Statenvoorstel alleen gesproken wordt over bestuurders en ondernemers en niets
wordt vermeld over het betrekken van inwoners;

•

Ook het ministerie een handleiding heeft uitgegeven waarin geen rol is voor de inwoners;

•

In het klimaatakkoord staat dat er van de hernieuwbare energie 50% ten goede moet komen
van de burgers;

Van mening dat:
•

Voor de energietransitie draagvlak van inwoners cruciaal is en deze daarom vroegtijdig
moeten worden betrokken bij de plannen;

•

Inwoners in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun eigen ideeën in te brengen om
medezeggenschap te hebben in de energietransitie;

Besluiten:
•

Het beslispunt in het Statenvoorstel "De startnotities van RES regio's Foodvalley en U16 vast
te stellen en daarmee commitment uit te spreken om samen met gemeenten,
waterschappen en maatschappelijke partners te komen tot een regionale invulling van
(internationale) doelen en afspraken op het gebied van klimaat en energie."
te wijzigen in:
"De startnotities van RES regio's Foodvalley en U16 vast te stellen en daarmee commitment
uit te spreken om samen met de inwoners van de regio's, gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke partners te komen tot een regionale invulling van (internationale) doelen
en afspraken op het gebied van klimaat en energie."

•

De tekst in de inleiding" Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen .... "
te wijzigen in:
"Betrokken bewoners, Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen streven gezamenlijk
de doelstelling om te komen tot 49% van de CO2-reductie ten opzichte van 1990. Een goede
samenwerking tussen deze verschillende partijen is cruciaal. Zij vullen elkaar aan op
expertise, uitvoeringscapaciteit, kennis, (wettelijke) bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, om te komen tot goede plannen en eerlijke verdeling van kosten en
baten, conform de bepaling in het klimaatakkoord."
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