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Statenfractie Utrecht

Motie Uitvoeringsagenda Energietransitie

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli2OtT ter behandeling van de

Jaarrekenin g2OL6,

Constaterende dat:

ln het coalitieakkoord de energietransitie tot prioriteit is benoemd;
De provincie ernaar streeft om in 2040 Klimaatneutraal te zijn zodat het
energieverbruik in balans is met de productie van duurzame energie;
ln de Provinciale Energieagenda doelstellingen per jaar zijn opgesteld díe tevens
bruikbaar zijn als indicator voor de resultaten van de inspanningen van de provincie
op het gebied van de energietransitie;

Overwegende dat:

ln 20L6 de doelstelling voor 5% energiebesparing niet is gehaald;

Er in 20L6 een toename in energiegebruik was - in plaats van een besparing;
Het aandeel duurzame energie waarschijnlijk niet is toegenomen maar afgenomen,

terwijl de doelstelling een aandeeltoename van 5%o per jaar is;

De hoeveelheid windenergie in 20L6 is blijven staan op 25 MWe terwijl we voor 2020
ten minste 65,5 MWe gerealiseerd moeten hebben;

Verzoeken het college van GS om:

Een concreet Uitvoeringsplan te verbinden aan de doelen in de Provinciale
Energieagenda. ln dit Uitvoeringsplan leiden de maatregelen tot de te realiseren
energiedoelen per jaar, en tot de doelstelling om klimaatneutraalte zijn in 2040.

en gaan over tot de orde van de dag.
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Partij voor de Dieren



Partij voor
de Dieren
Statenfractie Utrecht

Motie rust voor ganzen in de rui

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2OL7, ter behandeling van de

Jaarrekenin g2Ot6,

constaterende dat:

Wegens diverse gerechtelijke uitspraken in 2016 geen ganzen gevangen mochten
worden in de rui;
Dat het aantal overzomerende ganzen begint af te nemen,

overwegende dat:

Het vangen en doden van ganzen in de rui gepaard gaat met aanzienlijk dierenleed
zoals onder meer toegelicht in een rapport van de Dierenbeschermingl;

Dat het met rust laten van ganzen blijkt te leiden tot minder ganzen en daarmee een

diervriendelijke manier is om overlast te laten afnemen,

verzoeken het college van GS:

o Geen ganzen te doden in de rui;
o PS jaarlijks op de hoogte te stellen van het aantal overzomerende ganzen,
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en gaan over tot de orde van de dag.




