AANVAARD

Motie 94 Provincie als Verbinder
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 6 oktober aan de
orde hebbende het Statenvoorstel RES U16
Constaterende dat:
• Een overgrote meerderheid van alle U16-gemeenten de RES U16 heeft
aangenomen, met als overkoepelend doel 1,8 TWh aan duurzame opwek met
grootschalige zon-PV en wind te realiseren voor 2030 in de U16-regio;
• In sommige gemeenten hierbij amendementen of moties zijn aangenomen die
de in de RES U16 genoemde zoekgebieden aanpassen, wat gevolgen kan
hebben voor de onderbouwing van de doelstelling;
• Daarmee de eerdere haalbaarheidsanalyse wellicht aan herziening toe is;
Overwegende dat:
• De provincie in de energietransitie een belangrijke rol kan spelen als verbinder
tussen gemeenten, netbeheerder en andere stakeholders;
• De provincie Utrecht bij uitstek inzicht kan bieden in de haalbaarheid van de
doelstelling, zowel als het gaat om de omvang, de ruimtelijke inpassing, als de
verhouding tussen duurzame opwek uit zon-PV en wind;
• De provincie net als de gemeenten de doelstelling van 1,8 TWh aan duurzame
opwek in 2030 steunt, aangezien deze nodig is voor de provinciale doelstelling
uit de Omgevingsvisie van 55% hernieuwbare elektriciteit in 2030 en de
provincie deze gezamenlijk met de RES-partners wil bereiken;
• Een actueel inzicht of de gezamenlijke doelstelling met de huidige plannen
binnen bereik is, het gesprek binnen de RES U16 verder kan helpen;
Verzoeken het College:
• De RES U16 te faciliteren, door in samenwerking met de netbeheerder in
2021 een analyse te maken of met deze aanvullende besluitvorming het
gezamenlijke doel van 1,8 TWh binnen bereik is voor de RES U16;
• In deze analyse aandacht te hebben voor de impact van mogelijke
aanpassingen op de verhouding zon/wind en de betaalbaarheid en
haalbaarheid van de voorgenomen opwek voor het elektriciteitsnet;
• Deze informatie ook te delen met Provinciale Staten;
En gaan over tot de orde van de dag.
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