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Motie In gesprek met Staten en samenleving over RES.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 september 2019 ter bespreking
van het Statenvoorstel Rol en inzet van de provincie Utrecht in de Regionale
Energiestrategieën (RES)
Constaterende
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-startnotities bedoeld zijn om te komen tot een goede energiemix voor de
provincie Utrecht in dit kader;
Dat er met het oog op deze doelen in de toekomst een verbod komt op het gebruik
van kolen en andere fossiele grondstoffen als brandstof voor de opwekking van
elektriciteit waarmee regelbaar constant vermogen verdwijnt uit de energiemix;
Dat de instemming van de staten voor de startnotities RES niet formeel nodig is om
het proces te starten.
Overweqende
Dat het proces zoals beschreven in de handreiking1 "Positionering van
Volksvertegenwoordigers in de Regionale Energie Strategie" van het ministerie van
Binnenlandse zaken niet in onze provincie is gevolgd;
Dat wij constructief willen meedenken aan de invulling van de energiemix voor de
kortere en de langere termijn en dat daarbij op voorhand niets uitgesloten wordt;
Dat voor onze fractie op dit moment niet helder is wat de gesprekskaders zijn
waarmee wordt ingestemd als het gaat om de startnotities van U 16 en Foodvalley;
Draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
Dat er alsnog een verkennend gesprek door GS met de Staten gevoerd kan worden
zodat we het RES-proces gezamenlijk oppakken met duidelijke kaders vanuit de
provincie Utrecht, met aandacht voor:
Op voorhand geen maatregelen uit te sluiten bij het formuleren van het energiebod
voor na 2030 van de RES'sen waarbij de Provincie betrokken is;
Een concreet proces te formuleren, waarin het verwerven van draagvlak onder
stakeholders en bewoners een plaats krijgt (participatie) en waarin een
handelingsperspectief beschreven is voor wanneer men er niet uitkomt;
De rol van provincie (GS en PS) in dit proces te concretiseren;
De integraliteit van aanpak met alle andere ruimtevragers in onze provincie expliciet
een plek te geven in dit proces, aansluitend op het proces voor de omgevingsvisie;
en gaat over tot de orde van de dag,
Dop van Ulzen, WO
Patrick Bauduin, Forum voor Democratie
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https://www. lok a Ie-democratie. n I/sites/ d efau lt/fi les/2019-09/Ha nd reiki ng%20RES. pdf

