
Motie/Amendement 
ingediend door:

Titel Korte inhoud Motie/Amendement Afhandeling 
door:

Hoe om te gaan met motie/amendement Borging in Plan van 
Aanpak

Amersfoort 2021-078A Amendement Draagvlak is 

sleutel

Om voornoemde redenen - juridisch ongewisheid 

en gebrekkige/niet opgestarte draagvlakmeting - 

het niet mogelijk is om de plannen m.b.t. 

windmolens op de Isselt en De Hoef in trede 2 

(richting uitvoering) op te voeren. Trede 3 ( nader 

te onderzoeken) is hun feitelijke positie.

Regio Amersfoort De tredebenadering wordt aangepast zoals verwoord in 

amendement 2021-098A. In tussentijdse rapportages en 

de  RES 2.0 wordt met de concretisatie zoals verwoord in 

dit amendement de indeling in tredes opnieuw bekeken. 

Hierbij wordt ook gekeken naar de lokaties op de Isselt en 

De Hoef. 

Pagina 12: Tredebenadering

Amersfoort 2021-098A Amendement RES-tredes 

en besluitvorming

Beslispunt 3a “Locaties in trede 2 te 

concretiseren richting uitvoering” als volgt 

aanvullen met de woorden “besluitvorming 

over”: “Locaties in trede 2 te concretiseren 

richting besluitvorming over uitvoering”.

Regio Amersfoort De fase van projecten in deze trede betreft inderdaad het 

besluitvomirngsproces. Bij het indelen van de initiatieven 

naar tredes , wordt deze aanscherping toegevoegd.
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Amersfoort 2021-097M Motie RES, windmolens en 

een eigen MER

Voor ieder project met windmolens in 

Amersfoort tenminste een vormvrije MER 

beoordeling op te stellen waarbij gezondheid en 

betrokkenheid voor omwonenden een 

prominente plek inneemt.

Gemeente 

Amersfoort

Hoewel de motie een lokale strekking heeft vindt de regio 

het belangrijk dat ook voor windmolenprojecten die niet 

MER-plichting zijn minimaal een vorm vrije MER 

beoordeling uit te voeren zodat meer inzicht wordt 

gegeven in de milieueffecten. 

Pagina 15: Overige 

uitgangspunten

Baarn 10A Amendement VVD, CU-SGP Geen 

windmolens langs A1 (in Eemnes) ten 

noorden van Baarn

Beslispunt 3c: Locaties in trede 4 

(verkenningsfase NP RES) en/of categorie 3 (NMU 

en Energie Samen) te verkennen voor de 

zogenoemde restopgave en waar mogelijk mee 

te nemen in de lokale uitnodigingskaders, met 

uitzondering van: het zoekgebied voor het 

plaatsen van één tot drie windmolens langs de 

noordzijde van de A1 (in Eemnes) ten noorden 

van Baarn.

Gemeente Baarn Dit betreft grondgebied van de gemeente Eemnes 

waarover de gemeente Baarn (formeel) geen zeggenschap 

heeft. Bij elk ijkmoment kijken we of we het doel van 0,5 

Twh halen, wanneer dit niet het geval is wordt het 

planuitval mechanisme (wordt nog uitgewerkt) in gang 

gezet. 

Pagina 17: Planuitval

Baarn 10B Motie CDA, VoorBaarn, GL, CU-

SGP Naast RES meer inzet tonen op de 

LES

Als Baarn, naast de RES (Regionale Energie 

Strategie) meer inzet te tonen op de LES (Lokale 

Energie Strategie).

Gemeente Baarn De LES is een lokale uitwerking van de RES. Uitkomsten 

van de LES worden meegenomen in de RES 2.0.

n.v.t.

Baarn 10C Motie PvdA, VoorBaarn, GL 

Uitsluiten van Natura2000-gebied in 

RES

Het Eemmeer dient gezien de Natura2000 status 

uitgesloten te worden voor energieopwekking. 

Het niet uitsluiten van Natura2000-gebied voor 

de opwek van zon- en windenergie in het RES-

bod regio Amersfoort 1.0 vormt een afbreukrisico 

voor het vertrouwen in het verdere verloop van 

het participatieproces van de RES regio 

Amersfoort.

Regio Amersfoort De mogelijkheid om energieopwekking middels zon en 

wind in het Eemmeer te realiseren is op basis van de 

huidige wet- en regelgeving is uiterst klein. Echter, door de 

urgentie van de opgave, hebben de gemeenten van de 

RES regio Amersfoort besloten om geen enkele  zone op 

voorhand volledig af te wijzen. 

 De regio ziet wel kansen om de warmte van het Eemmeer 

in te zetten voor aquathermie.

Pagina 11. Bij ijkmoment 3 

en 4 wordt aan de hand van 

de tredebenadering 

inzichtelijk gemaakt of 

voldoende initatieven 

voorhanden zijn om de 

doelstelling te halen.



Bunschoten SGP Amendement RES 1.0 Geen 

opwek van zon- en windenergie in 

Eempolder en Eemmeer

Geen opwek van zon- en windenergie in de 

Eempolder en het Eemmeer.

Regio Amersfoort In RES 1.0 staan de locaties 'randen van Eempolder' en 

'Eemmeer' in trede 4 'Verkennende projecten'  van de 

kansrijke grootschalige zon- en windenergieprojecten. In 

het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Elektriciteit 

van gemeente Bunschoten (die nog niet is vastgesteld) 

zijn/ worden potentiële locaties genoemd. Deze 

afwegingskaders/ uitnodigingskaders van de verschillende 

gemeenten zijn de input voor de RES-doelstelling van 0,5 

TWh grootschalige zon- en windenergieprojecten in regio 

Amersfoort.
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en 4 wordt aan de hand van 

de tredebenadering 

inzichtelijk gemaakt of 

voldoende initatieven 

voorhanden zijn om de 

doelstelling te halen.

Bunschoten CDA Amendement – Innovatie Richting de RES 2.0 zullen innovatieve ideeën ter 

vervanging van zon- en windenergie doorlopend 

worden onderzocht omdat deze een grote 

strategische rol spelen zouden kunnen spelen in 

het behalen van de doelstellingen en zal 

periodieke actualisatie van de RES plaatsvinden.

Regio Amersfoort Het verkennen van mogelijkheden voor innovatie is een 

belangrijk onderdeel van de RES  en in de komende twee 

jaar zullen mogelijkheden in  beeld worden gebracht en 

worden meegenomen richting RES 2.0.

Pagina 8: Kennisontwikkeling 

en kennisdeling

Bunschoten CDA Motie – Betrekken inwoners en 

jongeren

Draagvlak vergroten en naar wegen te zoeken om 

hieraan uitdrukking te geven en ook jongeren 

een plaats te geven in het vervolg van het RES-

proces en hun (innovatieve) ideeën mee te 

nemen in de afweging van 

besluiten/vervolgstappen aan te geven op welke 

wijze dit is meegewogen en vorm heeft gekregen.

Regio Amersfoort Jong RES is één van de regionale stakeholders van de RES 

Regio Amersfoort. We voorzien de betrokkenheid van 

stakeholders op bestuurlijk, project en lokaal niveau. Er 

wordt een klankbordgroep ingericht met deze stakeholers. 

De klankbordgroep reflecteert en adviseert de bestuurders 

van de RES Amersfoort op strategisch niveau. Via 

communicatieacties zullen inwoners en jongeren worden 

gewezen op mogelijke deelname in Jong RES/ regionale 

klankboordgroep.

Pagina 19: 

Stakeholderbetrokkenheid

Pagina 21: Regionale 

stakeholders

Bunschoten CDA Motie – Bewustwording en 

energiebesparing

Om inwoners (waaronder ook expliciet jongeren) 

verder voor te lichten en te ondersteunen ten 

aanzien van de mogelijkheden tot 

energiebesparing.

Gemeente 

Bunschoten

Energiebesparing is verwerkt in de beoogde RES-ambities. 

De RES gaat over regionale ambities en samenwerking. Dit 

vraagt anderzijds om lokale uitwerking. In de uitwerking 

van de Transitievisie Warmte is energiebesparing 

onderdeel van een gemeentebrede isolatieaanpak. 

Daarnaast doet de gemeente aan voorlichting over de 

verduurzaming van woningen. Er zijn verschillende 

financieringsopties, zoals de subsidie Energiebesparing 

Bunschoten 2021-2022. 

 

Pagina 3

Pagina 18

Bunschoten CDA Motie – Borging maximaal lokaal 

eigenaarschap en profijt

Bij de uitvoering van de RES, maar ook bij het 

ontwikkelen en realiseren van lokale initiatieven 

in onze gemeente, maximaal lokaal 

eigenaarschap te borgen in beleid en uitvoering, 

waarbij we meer ambitie tonen dan de 50% die in 

de RES staat en streven naar minimaal 51% lokaal 

eigenaarschap in onze gemeente.

Gemeente 

Bunschoten

Het streven naar minimaal 51% lokaal eigendom is 

opgenomen in het Afwegingskader Grootschalige 

Duurzame Elektriciteit van gemeente Bunschoten (die nog 

niet is vastgesteld). Dit is niet opgenomen als harde eis, 

omdat de haalbaarheid onzeker is. Er wordt een 

onafhankelijke toets gedaan of de initiatiefnemer 

voldoende mogelijkheden voor 51% lokaal eigendom heeft 

onderzocht.

n.v.t.



Bunschoten CDA Motie – Wind op zee Zich actief in te zetten richting de landelijke 

overheid, al dan niet via de RES, ten faveure van 

windparken op zee in plaats van windparken op 

land.

Gemeente 

Bunschoten

Er is een landelijke doelstelling voor windenergie op zee 

en een aparte landelijke doelstelling voor windenergie op 

land. De RES-regio's zijn opgesteld om de landelijke 

doelstelling voor grootschalige wind- en zonne-energie op 

land uit te werken. Vanuit de regio wordt vooralsnog geen 

actieve lobby ingezet om deze motie landelijk onder de 

aandacht te brengen. In het Afwegingskader Grootschalige 

Duurzame Elektriciteit van gemeente Bunschoten (die nog 

niet is vastgesteld) zijn tot op heden geen potentiële 

locaties voor grootschalige windturbines/ windparken 

opgenomen. 
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Bunschoten VVD Motie – RES moet 

democratischer def 1.1

Het RES proces te evalueren en de leer- en 

veranderpunten met de gemeenteraad te delen. 

Zorg te dragen dat er een helder, en 

democratisch, besluitvormingsproces volgt ten 

aanzien van de vaststelling van de RES 2.0 en 

omgang met eventuele amendering daarvan door 

gemeenteraden, provincies en waterschappen.

Regio Amersfoort Gemeenteraadsleden worden geïnformeerd via een 

informatiebrief en voortgangsrapportage over de stand 

van zaken en het proces van de RES. Volgens de huidige 

planning wordt eind Q2 2022 een tussenbesluit genomen 

en aan de raad voorgelegd. In het PvA  is uitgewerkt hoe 

dit proces wordt vorm gegeven (compensatiemechanisme 

bij planuitval). 

Pagina 17: planuitval

Pagina 20: 

communicatie/participatiepl

an

Pagina 22: 

raadsinformatiebrief

Bunschoten Motie ChristenUnie Voorbehoud bij 

besluit RES 1.0

De plannen voor het plaatsen van de 

windturbines, wordt alleen uitgevoerd: 1. als 

blijkt dat er niet voldoende ruimte is om 

windturbines op zee te plaatsen en dus eerst de 

ruimte op zee te gebruiken; 2. als het onderzoek 

naar de gezondheidseffecten van windturbines is 

afgerond.

Gemeente 

Bunschoten

Regio Amersfoort

Er is een landelijke doelstelling voor windenergie op zee 

en een aparte landelijke doelstelling voor windenergie op 

land. De RES-regio's zijn opgesteld om de landelijke 

doelstelling voor grootschalige wind- en zonne-energie op 

land uit te werken. Onderzoek naar en in beeld brengen 

van gezondheidseffecten, weegt mee in de lokale 

besluitvorming bij vergunningverlening. Dit is een 

aandachtspunt voor het Afwegingskader Grootschalige 

Duurzame Energie van gemeente Bunschoten (die nog niet 

is vastgesteld). 
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Eemnes Motie CDA Inzake raadsbesluit RES 

regio Amersfoort 1.0

M.b.t. het Eemnesser grondgebied: bij de 

stappen welke het college de komende jaren 

neemt de focus te hebben op PV-systemen en 

niet op grootschalige opwek door windenergie 

gedurende 2 jaar.

Gemeente 

Eemnes

Bij de vaststelling van de RES 2.0 wordt een inschatting 

gemaakt of de doelstelling wordt gehaald en in hoeverre 

(extra) zoeklokaties  uit trede 4 (of andere lokaties) nodig 

zijn om doelstelling te halen. 

Pagina 11: Ijkmomenten

Eemnes Amendement betreffende 

Raadsbesluit RES 1.0 Regio Amersfoort

Besluit 3C: Locaties in trede 4 te verkennen, met 

uitzondering van grootschalige zon- en 

windlocaties op Eemnesser grondgebied 

gedurende de komende 2 jaar.

Gemeente 

Eemnes

Bij de vaststelling van de RES 2.0 wordt een inschatting 

gemaakt of de doelstelling wordt gehaald en in hoeverre 

(extra) zoeklokaties  uit trede 4 (of andere lokaties) nodig 

zijn om doelstelling te halen. 
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Eemnes Amendement raadsbesluit over de 

RES Regio Amersfoort

In regionaal verband pleiten om de toepassing 

van ultradiepe geothermie voor 

elektriciteitsopwekking en de mogelijkheden voor 

het regionaal warmtenet te verkennen, en de 

bevindingen van deze verkenningen mee te 

nemen in het regionaal overleg over de RES 2.0.

Regio Amersfoort In de RES-opgave worden ook de mogelijkheden op 

regionale schaal in beeld gebracht voor de inzet van de 

duurzame energiebronnen geothermie en aquathermie. 

Ook kijken we binnen de RES wat de impact is op de 

netwerkinfrastructuur en wat hiervoor nodig is. Gezien het 

innovatieve karakter waarbij nog veel onderzoek nodig is 

zal UDG voor 2030 (scope RES) geen bijdrage leveren aan 

het RES-bod

Pagina 13: RSW 2.0



Eemnes Motie Geen windmolens langs A27 Een losse windmolen of twee windmolens langs 

de A27 op het grondgebied van Eemnes, is niet 

wenselijk vanwege nabijheid van woningen en 

bebouwde kommen en vanwege het open 

landschap.

Gemeente 

Eemnes

Bij de vaststelling van de RES 2.0 wordt een inschatting 

gemaakt of de doelstelling wordt gehaald en in hoeverre 

(extra) zoeklokaties  uit trede 4 (of andere lokaties) nodig 

zijn om doelstelling te halen. 

Pagina 11: Ijkmomenten

Leusden A.6.1 wijziging toelichting 2.1 trede 3 De initiatieven binnen trede 3 op Leusdens 

grondgebied zijn de windlocatie langs de A28 en 

de pilots voor de zonnevelden. Het college ziet 

hiervoor voldoende kansen om al actief deel te 

nemen aan de verkenning van de 

(on)mogelijkheden van deze plek. Alle andere 

mogelijke locaties waar we ruimte gaan bieden 

om duurzame energie op te wekken (trede 3 en 

4), moeten voortkomen uit de brede afweging die 

wordt gemaakt in het opstellen van het lokale 

uitnodigingskader.

Gemeente 

Leusden

Dit wordt meegenomen in het lokale uitnodigingskader 

van de gemeente Leusden

n.v.t.

Leusden A.6.2 wijziging beslispunt 2.b Windturbines en pilots zonnevelden expliciet 

onder de paraplu van het Uitnodigingskader.

Gemeente 

Leusden

Dit wordt meegenomen in het lokale uitnodigingskader 

van de gemeente Leusden

n.v.t.

Leusden M.6.2 gezondheidseffecten 

windmolens

Het onafhankelijk onderzoek van het RIVM naar 

de effecten van verschillende afstandsnormen op 

de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden 

te delen met de gemeenteraad en de resultaten 

van dit onderzoek en de Europese normen voor 

windmolens mee te nemen in het verder 

concretiseren van de RES.

Regio Amersfoort Wanneer resultaten van het RIVM onderzoek beschikbaar 

zijn, worden deze gedeeld met de raden en staten. 

Nieuwe richtinglijnen vastgesteld door het Rijk met 

betrekking tot windenergie worden meegenomen in de 

uitwerking van de plannen en wegen mee in de 

besluitvorming bij het verlenen van de vergunning en/of 

vaststellen van het bestemmingsplan
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Leusden M.6.3 Leusdense kaders In het Uitnodigingskader eisen op nemen ten 

aanzien van tenminste: financiële baten en 

lasten, energiebaten, gezondheid van mens en 

dier, inpassing in het landschap, natuur- en 

recreatiegebieden en de relatie met andere 

ruimtelijke ontwikkelingen. Deze eisen onverkort 

van toepassing te verklaren op de ontwikkelingen 

binnen de RES.

Gemeente 

Leusden

Het afdwingen van compensatie kan niet geborgd worden 

in de RES maar moet, indien juridisch mogelijk, worden 

geregeld via het bestemmingsplan en/of anterieure 

overeenkomst en/of de Natuurwet.

n.v.t.

Leusden M.6.4 Centraal digitaal informatiepunt 

RES

Één centraal digitaal informatiepunt inrichten 

waar alle informatie samenkomt. Dit punt 

voorzien van alle relevante informatie als, 

brondata, raadsbesluiten enz. In de 

communicatie verwijzen naar dit informatiepunt 

en een chronologisch overzicht op te nemen van 

alle raadsbesluiten betreffende de RES en 

Leusden energieneutraal.

Gemeente 

Leusden

Motie heeft lokale strekking en is geen opdracht aan 

Regio. Informatie die betrekking heeft tot de RES wordt 

gebundeld op de website van de RES Amersfoort.   

Pagina 20: 

Communicatiematrix

Leusden M.6.5 Zon op daken Benadrukken dat het maximaal benutten van de 

daken een van de speerpunten is van de aanpak.

Regio Amersfoort Benutten van zon-op-dak is een belangrijke doelstelling 

van de RES

Pagina 10



Woudenberg Motie RES gelijke regio kaders de Regio Amersfoort te vragen in de aanloop 

naar de RES 2.0 en ten behoeve van het op te 

stellen afwegingskader Zon en Wind aan de raad 

een overzicht te geven van: de meest recente 

landelijke inzichten over de relatie tussen 

windmolens en geluidsoverlast en 

gezondheidrisico's. Over de huidige normen ten 

aanzien van windenergie en het belend van 

andere regios of gemeenten  ten aanzien van 

windmolens en woningen. Met als doel binnen 

de regio gelijke kaders ten aanzien van 

windenergie vast te stellen. 

Regio Amersfoort Wanneer resultaten van het RIVM onderzoek beschikbaar 

zijn, worden deze gedeeld met de raden en staten. 

Nieuwe richtinglijnen vastgesteld door het Rijk met 

betrekking tot windenergie worden meegenomen in de 

uitwerking van de plannen en wegen mee in de 

besluitvorming bij het verlenen van de vergunning en/of 

vaststellen van het bestemmingsplan

Tbv de besluitvorming van de 

RES 2.0 zal tzt een overzicht 

verstrekt worden van de 

stand van kennis wetgeving 

etc. op dit punt.

Provincie Utrecht PS2021MM06 Amendement 48A rol PS bij inzet PIPGS consulteert PS voorafgaand aan voorbereiding 

van een PIP of Projectbesluit.

Provincie Utrecht Dit is een amendement dat zich richt op de provincie zelf, 

de provincie zal voor opvolging van dit amendemenet 

zorgen

n.v.t.

Provincie Utrecht PS2021MM06 Amendement 49 RES In overleg met de regionale partners de 

uitwerking en gezamenlijke realisatie van de 

RES’en vorm te geven binnen kaders 

Omgevingsvisie, (interim)Omgevingsverordening 

Regio Amersfoort Dit is een amendement dat zich richt op de provincie zelf, 

de provincie zal voor opvolging van dit amendemenet 

zorgen

Pagina 16: Rol Provincie

Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 49A RES in balans de RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van 

trede 4, te verzoeken de zoeklocaties voor 

windenergie versneld te onderzoeken en 

gemeenten hierbij actief te ondersteunen waar 

nodig.

• Als provincie haar regierol op te pakken en zich 

in te spannen voor een gebiedsgerichte 

evenwichtige verhouding tussen zon-pv en 

windmolens in de RES 2.0 van zowel RES 

Amersfoort als RES Foodvalley

• Om wanneer er locaties afvallen, bij nieuwe 

zoekgebieden haar rol aan de RES-tafel te 

gebruiken om eerst te zoeken naar locaties die 

leiden tot een evenwichtige verhouding tussen 

zonnepanelen en windmolens.

Provincie Utrecht Bij de ijkmomenten wordt aandacht besteed aan de zon 

en wind verhouding en inzicht te geven in de gevolgen 

wanneer deze verhouding niet evenwichtig is. 
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Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 53 Draagvlak en jeugdZich er actief voor in te zetten om het draagvlak 

te vergroten en naar wegen te zoeken om 

hieraan uitdrukking te geven;

-Gemeenten daarop te attenderen en hen daarbij 

te ondersteunen;

-Ook jongeren een plaats te geven in het vervolg 

en hun (innovatieve) ideeën mee te nemen;

-In de afwegingen van besluiten aan te geven op 

welke wijze dit is meegewogen en heeft vorm 

gekregen;

Regio Amersfoort Er wordt een klankbordgeroep opgericht om de 

betrokkenheid te vergroten (pagina 18). Er wordt ingezet 

op een brede communicatie (pagina 19). Jongeren worden 

uitgedaagd deel te nemen aan het vervolg en om hun 

(innovatieve) ideeën in te brengen. Jongeren zullen 

deelnemen aan RES 2.0 via Jong RES. Lokaal zullen 

onderwijsinstellingen uitgedaagd worden mee te denken 

over de doelen, maatregelen en de uitvoering.

Pagina 19: 

Stakeholderbetrokkenheid



Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 54 Provinciale 

dimensie in beeld

De plannen die gemeentelijke-, RES- en 

provinciegrenzen overschrijden, met behulp van 

beeldmateriaal te visualiseren; - De plannen die 

gemeentelijke-, RES- en provinciegrenzen 

overschrijden, met behulp van beeldmateriaal te 

visualiseren;

- Een bemiddelende en coördinerende rol te 

vervullen bij de uitwerking van plannen met 

gemeentegrens overstijgende implicaties op 

natuur- en landschapswaarden of potentiële 

hinder voor omwonenden;

- Bij verdere uitwerking de samenhang van de 

planvorming en de voortgang van het proces te 

borgen en te monitoren;

Provincie Utrecht Plannen zijn soms gemeentegrens, RES-  of provinciegrens 

overschrijdend. De plannen die gemeentelijke-, RES- en 

provinciegrenzen overschrijden zullen met behulp van 

beeldmateriaal worden gevisualiseerd waardoor de 

samenhang zichtbaar wordt en kan worden getoetst. De 

provincie kan een bemiddelende en coördinerende rol 

vervullen bij de uitwerking van plannen met 

gemeentegrens overstijgende implicaties op natuur- en 

landschapswaarden of potentiële hinder voor 

omwonenden.

Pagina 12: Tredebenadering 

en monitoring voortgang 

duurzame elektriciteit

Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 55 benut kansen 

voor energietransitie vanuit 

toekomstige omgevingskwaliteit

In de verdere uitwerking van de RESsen een 

proactieve rol te spelen door:

- betrokken partijen inspiratie te bieden door 

creatieve beelden op te halen, samen te brengen 

en te delen (bijvoorbeeld in de vorm van een 

prijsvraag, expositie, publicaties);

- gemeenten te ondersteunen door perspectief te 

bieden via integrale, gebiedsgerichte aanpakken 

gericht op meerdere kerndoelen van de provincie 

(bijv via programma’s bodem/ water/ stikstof/ 

circulair/ bossenstrategie);

- advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit én 

financiële kennis/creativiteit beschikbaar te 

stellen aan bestuurders in de RES en aan 

deelnemers van participatietrajecten bij het 

uitwerken van plannen; - zorg te dragen dat ons 

ruimtelijk instrumentarium niet belemmerend 

werkt in creatieve voorstellen waarin meervoudig 

ruimtegebruik de omgevingskwaliteit verbetert.

Provincie Utrecht Bemiddelende en coordinerende rol provincie is 

opgenomen in het Plan van Aanpak. Aandacht is daarbij 

gegegeven aan de aspecten natuur- en 

landschapswaarden, hinder, benutting netcapaciteit en 

juridische procedures. Ook is aandacht besteed aan 

ondersteuning voor het beschermen of realiseren van  

ecologische waarden.
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Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 57A belang van 

decentrale netwerken, opslag en 

distributie

Met de netbeheerder(s) en andere relevante 

partijen uiterlijk begin 2022 de mogelijkheden 

van decentrale netwerken, al dan niet gekoppeld 

aan het centrale netwerk, te verkennen;

- een opslag- en distributiestrategie op te stellen 

en daarop vooruitlopend uiterlijk begin 2022 een 

informatiebijeenkomst voor PS te organiseren 

over opslag en distributie en de rol die de 

verschillende maatschappelijke partners daarin 

(kunnen) oppakken.

Provincie Utrecht, 

BRA, U16 en Food 

Valley

In Q1 van 2022  samen met de regio U16 en foodvalley 

door specialisten een memo opstellen over de 

mogelijkheden van decentrale netwerken en alternatieve 

mogelijkheden van opslag. Deze memo toe laten komen 

aan de staten, raden en AB.



Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 58 voorkom 

dwangarbeid productieketens 

duurzame energie

In overleg met andere provincies en het Rijk te 

onderzoeken op welke manier eisen gesteld 

kunnen worden aan de partijen die duurzame 

energieprojecten in de provincie Utrecht 

realiseren om dwangarbeid in productieketens te 

voorkomen.

- Zich in te spannen om dwangarbeid in de 

productieketen te voorkomen bij duurzame 

energieprojecten waarbij de provincie 

opdrachtgever is.

- De Staten voor het eind van 2021 te informeren 

over de voortgang.

Provincie Utrecht Deze motie zal door de Regio Amerfoort gezamenlijk met 

alle partners worden uitgevoerd
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Provincie Utrecht PS2021MM06 Motie 59 stimuleren 

biodiversiteit bij grootschalig zon op 

land

In de bestuurlijke overleggen van de RES-regio’s 

de mogelijkheden voor het stimuleren/ 

versterken van de biodiversiteit bij grootschalige 

opwek van elektriciteit uit zonne-energie op land 

actief te bespreken.

In die overleggen op in te zetten dat het 

stimuleren/ versterken van biodiversiteit bij 

grootschalige opwek van elektriciteit uit zonne-

energie op land één van de regionale 

randvoorwaarden wordt in de RES 2.0.

Provincie Utrecht Bij de uitwerking van de zoekgebieden is aandacht nodig 

voor de ecologische kwaliteiten die in zonnevelden als 

meekoppelkans kunnen worden gerealiseerd. Zo kunnen 

locatie specifieke randvoorwaarden worden uitgewerkt 

die de biodiversiteit in en rond zonnevelden versterken. 

De provincie nodigt de RES partners uit om het versterken 

van de biodiversiteit als randvoorwaarde op te nemen in 

de uitnodigingskaders en in RES 2.0.
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