
 

 

 

 

 

  INGETROKKEN 

AMENDEMENT  alleen een PIP/PB met instemming PS  A48 

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 een aantal extra opdrachten mee te geven aan GS, die in dit huidige stadium 
onnodig en voorbarig lijken te zijn; 

 
Overwegend  

- Dat GS in beslispunt 4 voorstelt een aantal zaken op te dragen die voorbarig zijn om op dit 
vroege tijdstip in het proces van de RES op te dragen en die niet passen bij de rol die GS 
heeft; 

 
- Dat dit vooral van belang helder is dat het draagvlak voor locaties voor opwek van energie 

steeds lastiger wordt hoe dichterbij in het proces beoogde locaties aangewezen worden; 
 

- 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 primair gaat over de inpassing van energie uit wind- en/of zon;  

 
- Dat in het Statenvoorstel letterlijk opdracht wordt gegeven aan GS om inzicht te geven aan PS 

of de inzet van provinciale ruimtelijke instrumenten op specifieke locaties gewenst of 
noodzakelijk is, waarbij niet duidelijk is wie dan bepaalt wat gewenst of noodzakelijk is, noch 
dat de rol van PS hier helder wordt gemaakt; 

 
- Dat met deze formulering een behoefte ontstaat om het Statenvoorstel zodanig aan te passen 

dat duidelijk wordt wat precies opgedragen wordt door PS aan GS; Dit geldt voor een 
eventuele PIP en waar nodig in aangepaste vorm voor een projectbesluit onder de 
toekomstige wet. 

 
 
 
Besluiten 
 
sub 4 van het besluit als volgt te wijzigen, waarbij sub 5 wordt doorgehaald en beslispunt 5 wordt 
toegevoegd, zie groene tekst:  



4. GS op te dragen om, na overleg met de RES-partners, 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. GS op te dragen om instemming te vragen aan PS indien en wanneer GS 
voornemens is een inpassingsbesluit of projectbesluit voor te bereiden, op 
basis van een helder afwegingskader.  

 
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 mogelijk en vergunbaar te maken, 
maar wordt Provinciale Staten beter in positie gebracht om haar eigen rol te vervullen en haar eigen 
afwegingen te maken en niet bij voorbaat de inzet van het ruimtelijk instrumentarium in opdracht te 
geven terwijl er nog veel zaken onbekend zijn. 
 
 
 
Dop van Ulzen 
VVD 
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