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Motie: Inspanning is mooi. Een resultaatverplichting beter!   
 
 
 
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 april 2021 
 
De Staten, gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat: 
 

- In de conceptversies RES 1.0 wordt aangegeven dat naar 2030 wordt gecalculeerd dat er 
jaarlijks 1% energie bespaard wordt en partijen ervan uitgaan dat dit voldoende ruimte geeft om 
de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen; 

- In beide concepten RES 1.0 een inspanningsverplichting is opgenomen om tenminste 49% 
minder CO2 in 2030 te realiseren door o.a. elektriciteit duurzaam op te wekken; 

- Elke 2 jaar de plannen conform landelijke afspraken worden geactualiseerd;  
- Steeds meer huishoudens en bedrijven zon op dak realiseren voor het eigen gebruik; 
- Veel plannen in de “pijplijn” zitten maar nog niet zeker zijn vanwege bijvoorbeeld beperkte 

netwerkcapaciteit of onzekerheid over beschikbare subsidiemiddelen. 
- Klimaatbeleid niet vrijblijvend kan zijn en mondiale, landelijke en regionale klimaatdoelen 

waarover afspraken zijn gemaakte gehaald moeten worden; 
- Het niet zeker is dat vanuit een inspanningsverplichting de doelen daadwerkelijk gehaald 

worden. 
 

 
Verzoeken GS in afstemming met bestuurlijke platforms: 

• De conceptteksten zodanig aan te scherpen dat in de definitieve RES Twente 1.0 en de RES 
West-Overijssel 1.0 de inspanningsverplichting omgezet wordt naar een resultaatverplichting per 
2030; 

• Mocht deze aanscherping naar een resultaatverplichting niet voldoende steun krijgen, een 
dusdanig proces in de definitieve RES 1.0 op te nemen zodat volksvertegenwoordigers tenminste 
eens per half jaar actief geïnformeerd worden over de voortgang van de lokale en regionale 
uitvoering en daarbij de bestuurlijke inspanningen om de doelen 2030 te realiseren worden 
weergegeven; 

• Eens per 2 jaar de totale set aan afspraken op RES-regioniveau te beoordelen op geleide van de 
trendmatige energievraag, de kansrijke nieuwe innovaties en de daadwerkelijke realisatie van de 
planuitvoering; 

• Waar dat op geleide van de uitkomsten van evaluaties nodig is PS te informeren welke 
inspanningen en zo nodig financiële middelen extra nodig zijn om het beoogde doel per 2030 in 
elke RES-regio’s te realiseren. 

 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Wybren Bakker, D66 
 
 


