
 
 
 
 
 
MOTIE: Maak RES ZICHTBAAR 1.0     VERWORPEN 
          M52 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering op 30 juni 2021. 
 
 
 
constaterende dat: 

• Er op 10 maart 2021 een Motie is aangenomen ‘Maak RES Zichtbaar’  
• Er op verschillende locaties, verdeeld over de gehele provincie Utrecht, plannen zijn voor de 

plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken; 
• De plaatsing van één of meerdere windturbines en/of de aanleg van een zonnepark veel 

gevolgen met zich meebrengen voor de (leef)omgeving; 
• Nog niet alle inwoners van de provincie Utrecht een duidelijk beeld hebben van de gevolgen 

van de plaatsing van één of meerdere windturbines of de aanleg van een zonnepark; 
• De primaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Utrechtse Regionale Energie 

Strategieën bij de gemeenten ligt, maar ook de provincie Utrecht wel degelijk een rol heeft in 
de RES-processen. 
 

overwegende dat: 
• De Provincie verschillende tools aangeboden heeft aan de gemeenten maar dat deze tools 

nog niet door alle gemeenten zijn gebruikt.  
• Het van belang is dat de inwoners van Utrecht een realistisch en eerlijk beeld krijgen van de 

gevolgen van de plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken; 
• Het visualiseren van de gevolgen van de plaatsing van windturbines en de aanleg van 

zonneparken kan helpen bij het creëren van een realistisch en eerlijk beeld bij de inwoners 
van de provincie Utrecht. 

• GS zelf ook zei dat visualisaties vooral goed bruikbaar kunnen zijn voor activiteiten op het 
gebied van inwonerparticipatie bij de RES en een bijdrage kunnen leveren in de participatie 
processen.  

 
roepen het college van GS op: 

• Hierin als provincie Utrecht haar regierol te pakken en alle gemeenten zo snel mogelijk te 
gaan benaderen voor de verdere visualisatie van de zoekgebieden.  

• Deze visualisatie te plaatsen op haar eigen website of een nieuwe te maken website bv 
www.RES-Provincie-Utrecht.nl zodat deze visualisatie gemakkelijk toegankelijk is voor alle 
inwoners van de provincie Utrecht. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
JA21 Utrecht  
Michiel Fiscalini 

http://www.res-provincie-utrecht.nl/

