Aan: het College van Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem
Mechelen, 10 november 2014
Van: fractie GroenLinks
Betreft: vragen ex artikel 37 RvO inzake noodzaak tot dialoog over Euregionaal
energiebeleid
Geacht College,
Onze maatschappij maakt momenteel een energietransitie door, waarin we – tot nu toe
langzamer dan GroenLinks lief is – de overgang doormaken van verouderde, vervuilende en
gevaarlijke manieren van energieopwekking, naar duurzame toekomstbestendige
alternatieven. Dat gaat gepaard met groeistuipen en stappen terug. Daarvan zijn er legio
voorbeelden in Zuid-Limburg en de omringende Euregio: de relatief schone Clauscentrale bij
Maasbracht ligt stil, rondom Maastricht en in Noord- en Midden-Limburg zijn er mogelijk
plannen voor de gevaarlijke winning van schaliegas, in het noorden van Belgisch-Limburg wil
men mijngas gaan ontginnen, in de Belgische grensgemeenten wordt gedreigd met
stroompannes en om die reden wordt de levensduur van stokoude, gammele kernreactoren
in Tihange en Doel met tien jaar verlengd. Overeenkomst in veel van deze voorbeelden is
dat deze ontwikkelingen zich vaak in grensgebieden afspelen, waar de negatieve gevolgen
worden afgewenteld op de buurlanden. Vervuild bodemwater en radioactieve wolken storen
zich immers niet aan lands- of gemeentegrenzen.
Als grenslandbewoners zijn wij direct belanghebbende als het gaat om energieopwekking in
onze Euregio. Onze kinderen en kleinkinderen moeten niet de dupe worden van keuzes die
enkel rekening houden met de korte termijn, omdat de gevolgen van die keuzes op hen
worden afgewenteld. Wat GroenLinks betreft is het tijd om de weg vooruit in te slaan. We
willen oproepen tot een Euregionale strategie, een stip aan de horizon die onze Euregio met
oog voor mens en milieu zowel klimaatneutraal als energieonafhankelijk moet maken.
Bij de begrotingsbehandeling van gemeente Maastricht van 28 oktober 2014 gaf
burgemeester Hoes nog te kennen dat samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn met
wisselend succes plaatsvindt en vaak afhangt van het enthousiasme en de inzet van
wisselende bestuurders. Ook samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn kan alleen
succesvol zijn als er een gemeenschappelijk doel is. De energieproblematiek is groot genoeg
om ons te verbinden en met elkaar in dialoog te gaan. En ja, bij die dialoog hoort ook een
discussie over waar we in deze Euregio onze windmolens plaatsen en waar vooral niet.
Daarom aan het College van B&W de volgende vragen:
1. Deelt u de opvatting van GroenLinks dat energieveiligheid en energieduurzaamheid
in al haar facetten een belangrijk onderwerp is dat ons in de Euregio Maas-Rijn
bindt? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt u de opvatting van GroenLinks dat een klimaatneutrale en
energieonafhankelijke Euregio Maas-Rijn, met oog voor mens en milieu, een streven
is dat in Euregionaal verband op bestuurlijk niveau zou moeten worden opgepakt? Zo
nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om het initiatief te nemen voor een Euregionale dialoog die moet leiden
tot een Euregionaal gedragen beleid op het gebied van energie(onafhankelijkheid),
klimaat en milieu?
Namens de fractie van GroenLinks Maastricht,
Marion van der Kleij, fractievoorzitter

