
 

 

 

 

 

   VERWORPEN 

AMENDEMENT  Rol PS bij inzet PIP / PB   A46 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 juni 2021, sprekend over de vaststelling 
van de RES’en Amersfoort en Food Valley 1.0 en de verdere opdrachten daarbij aan GS 

 

Constaterend  

- Dat de Provincie Utrecht zich heeft gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord van 
Parijs en dat het klimaatakkoord van het Rijk van kracht is en deze 2 RES’en 1.0 een 
belangrijke volgende stap zijn om te komen tot locaties waar energie-opwek uit zon en wind 
zal kunnen gaan plaatsvinden; 

 
- Dat de Staten nu wordt gevraagd deze twee RES’en vast te stellen waarnaast ook wordt 

gevraagd om GS de opdracht mee te geven om haar ruimtelijk instrumentarium in te zetten 
als haar dat nodig en wenselijk lijkt;  

 
Overwegend  

- Dat GS in beslispunt 4 hier een voorstel toe doet waar geen heldere rol voor PS in staat;  
 

- Dat het inzetten van haar ruimtelijk instrumentarium een ultimum remedium is voor GS;  
 

- Dat de kern van het Klimaatakkoord is en blijft dat er draagvlak is voor opwek van energie 
zoals beschreven en dat de ambitie van het College van GS in haar rol dit draagvlak nastreeft; 

 
- Dat GS niet zou moeten willen overgaan tot het inzetten van haar ruimtelijk instrumentarium 

zonder dat hier nut en noodzaak aangetoond zijn en daar draagvlak voor bestaat; 
 

- Dat we hierom voorstellen om de RESregio’s in hun kracht te laten bij de inpassing van locaties voor 
duurzame opwek; 

 
 
Besluiten:  
 
Het beslispunt 4 van het Statenvoorstel vaststelling RES’en 1.0 aan te vullen met punt 6 in groen 
hiernavolgend: 
 

1. GS op te dragen om, na overleg met de RES-partners, medio 2022 een tussenbalans 
op te stellen en voor te leggen aan Provinciale Staten en daarin inzicht te geven of:  

1. de plannen voldoende robuust zijn, zoeklocaties voldoende concreet zijn, de 
aansluitbaarheid op het net geborgd is, de verhouding zon en wind 
voldoende geoptimaliseerd is, en er in voldoende mate zicht is op een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing,  

2. nadere participatie heeft plaatsgevonden en/of initiatieven van onderop 
ingebracht en benut zijn en er zicht is op minimaal 50% lokaal eigendom  



3. per locatie afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente(n) over de 
planologische besluitvorming en vergunningverlening, gericht op zorgvuldige 
en tijdige besluitvorming  

4. er voldoende aanvullende locaties zijn als compensatiemogelijkheden voor 
planuitval  

5. afhankelijk van de inzichten onder a tot en met d: of inzet van provinciale 
ruimtelijke instrumenten op specifieke locaties gewenst of noodzakelijk is  

6. waarbij in ieder geval alleen wordt overgegaan op het inzetten van ruimtelijke 
instrumenten door GS als daartoe een duidelijk en schriftelijk verzoek van 
een desbetreffende gemeente(n) en/of RESregio is gedaan.  

 
 
Toelichting  
 
Met deze wijziging wijzigt niet de ambitie van het college en de staten om de RES’en tot een succes te 
maken en de opwek van wind- en zonne-energie in onze provincie mogelijke en vergunbaar te maken, 
en wordt vooraf het kader meegegeven voor GS om alleen haar ruimtelijk instrumentarium in te zetten 
betreffende opweklocaties voor zon en wind als hiertoe een verzoek wordt gedaan door een van de 
RESregio’s. Op deze manier is draagvlak voor locaties het best geborgd. 
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