
Motie 58a Iedereen kan meedoen 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 21 september 2022 voor de behandeling van 
het Statenvoorstel Tussenbalans Regionale Energie Strategieën; 

Constaterende dat: 

• Uit de Tussenbalans Regionale Energie Strategieën blijkt dat de plannen voor grootschalige
opwek van duurzame energie tekortschieten om de vastgestelde doelen te bereiken;

• De provincie Utrecht bereid is om provinciale bevoegdheden in te zetten om de vastgestelde
doelen te bereiken door het aanwijzen van locaties voor opwek door middel van windenergie als
gemeenten daarvoor te weinig nieuwe locaties aanleveren;

Overwegende dat: 

• Niet uit te sluiten valt dat de provincie Utrecht inderdaad provinciale bevoegdheden in zal zetten
voor het realiseren van voldoende grootschalige energie-opwek uit wind;

• De provincie Utrecht binnen de aanpak inclusieve energietransitie werkt aan een transitie waarin
iedereen kan participeren;

• Het uitgangspunt bij het realiseren van grootschalige windprojecten door de provincie Utrecht
minimaal 50% lokaal eigendom is;

• Er veel huishoudens in de provincie zijn die niet de financiële middelen hebben om te investeren
in energiebesparing of energie-opwek;

• Het financiële rendement van bestaande coöperatieve windparken hoog blijkt te zijn en hier ook
goede voorbeelden zijn van omgevingsfondsen waarmee een deel van de opbrengst ten goede
komt van de lokale samenleving;

• Er bij energiecoöperaties in de provincie Utrecht al veel kennis beschikbaar is over het
gezamenlijk realiseren van energieprojecten;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

• In nauw overleg met energiecoöperaties in de provincie te verkennen of en hoe een
‘participatiefonds’, analoog aan bijvoorbeeld bestaande omgevingsfondsen bij andere projecten
in Nederland, kan worden ingericht als het komt tot een provinciaal aangewezen locatie voor
windenergie;

• Hierbij als uitgangspunt te hanteren dat dit fonds dient om huishoudens die financieel niet in
staat zijn om te investeren in een project, in de directe omgeving van de aangewezen locatie te
laten profiteren van de opbrengst van de windturbines;

• Te streven naar het leveren van de uitkomsten van deze verkenning bij een eventuele start van
een procedure voor een inpassingsplan of projectbesluit en deze dan ook mee te geven aan de
energiecoöperaties in de provincie Utrecht.

En gaan over tot de orde van de dag. 
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