
 

 

 

 

 

 A48A 

AMENDEMENT  Rol PS bij inzet PIP / PB AANVAARD 

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; 

- Provinciale Staten in de Omgevingsvisie heeft vastgelegd dat mochten binnen het tijdspad 
van de RES’en de afgesproken doelen niet gehaald worden de Provincie bereid is haar 
volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten; 

- 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 zou moeten zijn 

voor GS;  
- Dat de insteek van het Klimaatakkoord is om met draagvlak de afgesproken doelstellingen 

voor opwek van energie te realiseren 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 bij 
Provinciale Staten; 

-  
 
 
Besluiten:  
 
Het beslispunt 4 van het Statenvoorstel vaststelling RES’en 1.0 na punt e aan te vullen met het 
beslispunt: 

f- waarbij voorafgaand aan een eventuele voorbereiding van de inzet van een ruimtelijk 
instrument (PIP of PB) in ieder geval een consultatie van Provinciale Staten zal plaatsvinden.  

 
 
Dop van Ulzen, VVD 
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