
INGETROKKEN 
Motie informatie voor 'regie op maat' in energietransitie 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 25 september 2019, voor de behandeling 
van het statenvoorstel 'rol en inzet van de provincie Utrecht in de Regionale Energiestrategieën' 

constateren dat: 
De provincie Utrecht de ambitie heeft om energieneutraal te zijn in 2040, met een 
tussenstap van 16% schone energieopwekking in 2023 
Een groot deel van deze ambities uit de RESsen U16, Amersfoort en Food Valley zal 
komen 
De ambities van de RESsen niet noodzakelijkerwijs op die van de provincie aan hoeven 
te sluiten 
De rol in het voorstel 'rol en inzet van de provincie Utrecht .. .' nog weinig concreet is 
omschreven 
De provincie de ambitie heeft om zo nodig 'regie te voeren' over de energietransitie 

overwegen dat: 
Gedeputeerde Staten nog zullen komen met een provinciaal energieplan 
Regie maatwerk is 
Voor het sturen op doelen en prioritering relevante informatie tijdig beschikbaar moet 
zijn 
Provinciale Staten, gelet op de grote ambitie, de mogelijkheid moet hebben om de 
voortgang van de energietransitie nauwlettend te volgen 
De provincie een belangrijke verbindende en coördinerende rol kan hebben in de 
energietransitie 

Dragen Gedeputeerde Staten daarom op om: 
Een beknopte kwartaalrapportage/ dashboard voor PS in te (laten) richten voor de 
energietransitie, onderverdeeld naar RES en naar gemeente 
Hierin op te nemen wat het totale energieverbruik is en wat daar nu al aan schone 
energie wordt opgewekt 
Afspraken en concrete projecten op te nemen die onderhanden zijn en aanvragen die zijn 
gedaan 
Een lijst toe te voegen van de stappen die doorlopen moeten worden om een en ander te 
realiseren. (denk aan vergunningen, participatietraject, aansluitpunt realiseren etc ... ) 
Per project/ afspraak aan te geven waar deze zich in het proces bevindt, en sinds 
wanneer, met een inschatting voor de datum voor de mogelijke realisatie. 
Te bezien in welke mate ook de transitie door bewoners en bedrijven zichtbaar te maken 
is (bijvoorbeeld voortgang van aantal zonnepanelen ten opzichte van potentieel te 
benutten daken) 
De rapportage per kwartaal te agenderen en mutaties te markeren, zodat met de juiste 
focus de rol en inzet van de provincie besproken kan worden met PS. 
Met PS nader af te stemmen hoe deze rapportage zo goed mogelijk bijdraagt aan de 
informatiebehoefte die leeft. 
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