
 

  INGETROKKEN 

MOTIE 90  Ze t ge me e nte n in hun kracht b ij uitvoe ring  RES 

Provinciale  Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 oktober 2021, sprekend over de  vastste lling 
van de  RES U16 1.0  

Constate rend dat,  

• de  Provincie  Utrecht zich heeft gecommitteerd aan de  doe len uit he t klimaatakkoord van 
Parijs  en he t klimaatakkoord van he t Rijk;  
 

• de  Provincie  Utrecht een rol heeft in de  RES U16 als  partner in de  uitvoering; 

• gemeenten op verschillende  manieren invulling geven aan de  opgave; 
 

• nie t iedere  gemeente , bij he t formuleren van he t bod, de  inwoners  heeft be trokken; 
 

• gemeenten, ingevolge  de  RES systematiek, zelf richting geven aan de  locaties voor 
grootschalige  opwek wind en zon 

 
• veel gemeenten hie r nog geen gebruik van hebben gemaakt; 

 
Overwegend dat, 

 
• het opste llen van een themagericht ruimte lijke  kader bij uitstek een be langrijke  rol is  voor 

gemeenten waarbij ze  draagvlak van hun inwoners voorop ste llen; 
 

• we daarom ple iten om gemeenten en bewoners in hun kracht te  ze tten als  he t gaat om hun 
uitvoering van de  Energie  Transitie ; 

 
• dit gezien de  huidige  druk op he t gemeente lijk apparaat weinig tijd en ruimte  voor is; 

 
• GS hiertoe  gemeenten kan ondersteunen, bijvoorbee ld door mee  te  denken over een 

ruimte lijk kader met een goed participatieproces zodat e r draagvlak ontstaat voor de  locaties; 
 
Ve rzoe kt GS:  
 
- Geme enten ond e rs te uning  te  b iede n, zoda t zij de  ve rantwoord e lijkhe id  kunnen ne me n tot 

he t partic ipa tie f ops te llen van ee n ruimte lijke  kad e r . 
 
Dop van Ulzen, VVD 
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