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Motie Windladder (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15 december 2021,

gehoord de beraadslagingen, 
constaterende dat

de aanpak met de Regionale Energie Strategie uitgaat van een centrale betrokkenheid van 
gemeenten, naast die van provincies en waterschappen in RES-regio’s; 
bij de keuze voor de RES-aanpak, de partners gelijkwaardig samenwerken aan draagvlak 
voor de te volgen strategie;
art 9® lid 1 en lid 2 Elektriciteitswet niet zijn aangepast bij de introductie van de RES-aanpak 
en daardoor als ultimum remedium moet worden gezien.

Overwegende dat
de opgave van GS m.b.t. de te behalen RES-doelstellingen het uitgangspunt vormt; 
de inzet van grootschalige duurzame energieopwekking van windenergie een duurzaam 
maatschappelijk draagvlak behoeft;
de provincie primair een ondersteunende en regisserende rol heeft en pas secundair een 
corrigerende rol;
het oplossend vermogen van de regio optimaal dient te worden ingezet en bewaakt alvorens 
te grijpen naar de Elektriciteitswet;
de Windladder helderheid verschaft over wie (gemeente, regio en provincie) wanneer aan zet
is bij escalatie n.a.v. problemen in de besluitvorming;
een besluit kan positief of negatief zijn dan wel bewust niet zijn genomen.

Verzoeken GS:
de Windladder te introduceren met drie treden in de escalatie bij de besluitvorming:

• basis: stimuleren draagvlak samenleving
• trede 1: besluit gemeente
• trede 2: akkoord regio
• trede 3: besluit provincie

faciliteren en borgen dat deze volgorde binnen Gelderland wordt gehanteerd met pas als 
ultimum remedium de inzet van de Elektriciteitswet.
het stroomschema voor de aanpak m.b.t. windenergieprojecten zodanig aan te passen dat 
deze in lijn is met deze Windladder.

en gaan over tot de orde van de dag.
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