
Motie "vreemd aan de orde van de dag’: Provincie Utrecht moet meer 
energieambitie tonen!

Constaterende dat:

 Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota 2015 in grote meerderheid 
positief hebben gestemd voor de motie ‘Agenda Duurzame Energie’ waarin 
Gedeputeerde Staten de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken in hoeverre 
eventuele hogere doelstellingen (bijv. zoals 14% hernieuwbare energie in de 
provincie Utrecht in 2020) haalbaar zouden zijn. 

 De rechtbank in Den Haag op 24 juni 2015 heeft beslist op verzoek van de 
stichting Urgenda dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van 
broeikasgassen in Nederland te verminderen en ervoor moet zorgen dat de 
uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990.

 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een quick scan inzichtelijk heeft 
gemaakt wat het reductiepotentieel is van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 
2020.

 De miljoenennota verwijst naar het Energieakkoord waarin staat dat voor 
duurzame energie is afgesproken dat Nederland in 2020 een aandeel van 14% 
hernieuwbare energieproductie heeft.

Overwegende dat:

 Er Statenbreed draagvlak is voor energiebeleid met heldere ambities.

 Bij realisatie van het nu landelijk reeds vastgestelde en voorgenomen beleid een 
reductie wordt gehaald van 18%, wat onder de norm is van de 25% in de vonnis 
van de rechter.

 De huidige inzet van de provincie nu reeds onvoldoende is om de onderstaande 
provinciale ambities op het gebied van energie te realiseren.
- Minimaal 10% hernieuwbare energie in 2020
- Klimaatneutrale energievoorziening in 2040

 PBL een pakket aan maatregelen biedt om de ambitie van 14% hernieuwbare 
energie in de provincie Utrecht in 2020 waar te maken.

Verzoekt Gedeputeerde Staten om:

 De quick scan van PBL te betrekken bij het vertalen van de provinciale energie 
ambities in energiebeleid.

 In kaart te brengen welke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 uit de 
quick scan van PBL uitvoerbaar zijn op provinciaal niveau (inclusief bijbehorende 
dekkingsvoorstel) en bijdragen aan hogere doelstellingen zoals 14% hernieuwbare 
energie in de provincie Utrecht in 2020. 

 De Staten voor het einde van 2015 hierover te informeren.



En gaat over tot de orde van de dag.

Partij van de Arbeid

Ali Essousi


