
 

 

 

 

 

AMENDEMENT Zet de RES regio’s in hun kracht  A47 INGETROKKEN 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 juni 2021, sprekend over  

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 een aantal 

extra opdrachten wordt gevraagd mee te geven aan GS; 
 

- Dat GS stelt door de doelen in de Omgevingsvisie over te nemen er commitment is voor 
realisatie van de RES’en waarbij GS geen rekening lijkt te houden met het proces dat de 
RES’en eigenstandig gaan doorlopen en waar nog ruimte voor wijziging van de koers bestaat 
als het gaat om locatiekeuzes zonder voldoende draagvlak; 

 

Overwegend  

- Dat onder beslispunt 3 nu vooruitgelopen wordt op het proces zoals dit beschreven en 
bedoeld is in het Klimaatakkoord door het geven van extra opdrachten; 
 

- Dat hier geen noodzaak voor is en dat er voldoende tijd is om dit later op te dragen aan GS 
indien nodig; 

Besluiten:  
 
Beslispunt 3 van het Statenvoorstel als volgt te wijzigen, waarbij de rode tekst weggelaten wordt:  

3. “GS op te dragen om in overleg met de regionale partners de uitwerking en 
realisatie van de RES ́en vorm te geven, te bewaken en te faciliteren binnen 
de kaders van de Omgevingsvisie, (interim) Omgevingsverordening en de 
tijdslijnen van het Klimaatakkoord;  

 
Toelichting  
Met deze wijziging wordt niet vooruitgelopen op het proces van de RES’en hoe zij de komende jaren 
met alle stakeholders komen tot de meest gedragen locatie-keuzes. Zo blijft het proces in de lijn met 
de bedoeling van het Klimaatakkoord en worden de RESregio’s  optimaal gerespecteerd. 
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