Provinciale Staten van Overijssel
Motie
Artikel 62 RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2019

Datum

28 april 2021

Agendapunt nr. 7

Motie: “voor iedereen een duurzame toekomst door wind en zon”

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 28 april 2021
De Staten, gehoord de beraadslaging,
Aanleiding:
In zowel het hoofdlijnenakkoord West Overijssel als ook in het voorlopige ontwerp van RES
Twente wordt melding gemaakt van de collectieve RES-regioambitie om op langere termijn toe
te werken naar een verdeling van opwekking duurzame energie van 60% wind en 40% zon;
De huidige concepten RES 1.0 geven naar 2030 die ambitie nog geen harde invulling;
Op RES niveau worden plannen gemaakt voor de verdere invulling van de ambities;
Elke gemeente een eigen afweging maakt hoe bij te dragen aan de totale doelstelling maar
gelijktijdig de collectieve inzet door alle partijen in elke RES-regio is onderschreven.
Overwegende dat:
Niet elke gemeente nu reeds kiest voor de beoogde verdeling van wind en zonopwekking, maar
op RES-regioniveau de invulling naar 60% wind en 40% zon wel als ambitie wordt
onderschreven;
Een in RES-regioverband gemaakte afspraak zich in beginsel vanuit elke gemeente zou behoren
te vertalen naar inzet om de bijdrage te leveren vanuit die verhoudingen wind - zon;
Er gemeentelijke omstandigheden kunnen bestaan die leiden tot afwijkingen van de op RESniveau gemaakte afspraken, maar dat niet zou moeten betekenen dat mogelijk extra lasten op
andere gemeenten neerdalen;
Daar waar nog concrete invulling nodig is voor het opwekken van duurzame energie er nu
zodanig gekozen kan worden waardoor de gewenste verhouding 60% wind en 40%
zonopwekking dichterbij komt.
Verzoeken GS:
De gewenste verhouding 60% wind en 40% zon reeds nu als grondslag te hanteren voor de
plannen naar 2030 en de nog resterende invulling voor opwek zodanig uit te voeren dat die
verhouding reeds naar 2030 dichterbij komt;
Zich zodanig in te zetten dat partijen in de RES regio’s grensontkennend de implementatie naar
2030 vanuit de gewenste verhouding 60% wind en 40% zon ter hand nemen en de lasten en
lusten tussen gemeenten transparant gedeeld worden;

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

