
 

 

 

Motie : Draagvlakmode l a ls  Bas is  RES    M51 

Provinciale  Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op 30 juni 2021, te  bespreking van he t 
Statenvoorste l RESen 1.0  

Cons ta te re nde  da t:  

- In he t Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt over vroegtijdige  participatie  van burgers bij 
energieprojecten en he t be lang van draagvlak van be langhebbenden;  
 

- In de  RES 1.0 he t begrip "draagvlak" vee l voorkomt, zonder dat goede  definities is  gegeven: 
daarmee  is  zeer beperkt toe tsbaar of e r voldoende  draagvlak is  bij onze  inwoners en bedrijven 
voor de  plaatsing van (mega)windturbines en zonneparken in de  directe  leefomgeving; 
 

- Het voor nu onduide lijk is  of gebrek aan draagvlak juridisch gezien voldoende  grond is  om een 
omgevingsvergunning voor een windturbine  te  weigeren, op he t moment dat de  RES 1.0 in de  
huidige  vorm wordt vastges te ld; 
 

- De systematiek van he t Klimaatakkoord en de  RES’en duide lijk gebaseerd is  op draagvlak; 

Ove rweg end e  da t:  

- Het nodig is  om juridische duide lijkhe id te  verkrijgen over de  status van participatie  en draagvlak in 
he t proces van een omgevingsvergunning;  

- Er een verschil is  tussen draagvlak bij direct be langhebbenden (inwoners en bedrijven die  
opweklocaties kunnen zien, voe len en horen bijvoorbee ld), inwoners die  verder weg wonen 
(uitgangspunt conform de  WHO van 10 maal de  tiphoogte  van een windturbine) en inwoners die  daar 
nog buiten wonen, waarbij grenzen van gemeenten, provincies RESregios e .d. nie t in acht worden 
genomen; 

- Er he lderhe id moet komen vooraf over hoe  e r gewogen draagvlak aangetoond wordt, als  onderdee l 
van een aanvraag omgevingsvergunning; 

Verzoe kt he t colleg e  om:  

1. Draagvlak onder direct be langhebbenden en bewoners in een bepaalde  hindercirke l te  (laten) 
onderzoeken door initiatie fnemer(s) van een plan met rapportageplicht hie rover bij aanvraaag 
van een vergunning; 

2. Deze  rapportages als  uitgangspunt te  nemen als  juridische  toe ts voor he t meewerken aan 
aanvragen omgevingsvergunningen voor locaties van energie -opwek door he t bevoegd gezag; 

3. Voor he t geval een derge lijke  vergunningaanvraag bij GS komt zich te  bedienen van he tze lfde  
draagvlak model; 

4. Dit draagvlakmodel op te  nemen in de  volgende  versies van de  RESen. 

 

Dop van Ulzen, VVD 


