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Motie
Reg. Nr. 2020-08

Agendapunt: 6. Concept Regionale Energiestrategie Cleantech regio
Onderwerp : RES energievormen
De raad van de gemeente Meerde in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, gehoord de
beraadslaging,

constaterende dat:
1.
De Regionale Energie Strategie (RES) een uitwerking is van de ondertekening door Nederland
van het Klimaatakkoord van Parijs;
2.
In het Conceptbod RES de ambitie is uitgesproken dat tot 2030 we l,23TWh in onze
Cleantechregio gaan realiseren, en dat er daarna nog een veel grotere opgave op ons wacht;

overwegende dat:
1.
De uitwerking van de RES in de nabije toekomst een enorme invloed heeft op het landschap
van de Cleantech regio en de gemeente Meerde;
2.
Er in de concept RES met name gesproken wordt over wind- en zonne-energie;
3.
Het realiseren van windmolens en zonneparken lastig is in onze gemeente gezien de beperkte
ruimte en landschappelijke zones;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1.
Binnen de cleantechregio ook te onderzoeken of kleine windmolens rendabel gemaakt kunnen
worden en richting het Rijk ook een lobby te starten voor een aanpassing van de SDE subsidie
voor kleine windmolens;
2.
Natura 2000 locaties niet op voorhand al uitsluiten als zoekgebied voor windmolens en samen
met de provincie te onderzoeken hoe we het Natura 2000 beleid in de toekomst kunnen
aanpassen zodat plaatsing van windmolens toch een optie is;
3.
Voor de capaciteit op basis van zonne-energie uit te gaan van eerst het meer benutten van
bestaande daken voor zonnepanelen. Ook roepen we op om beleid te ontwikkelen binnen
welke landschapszones we zonne-energie willen toestaan en onder welke voorwaarden om de
zonne-parken zo goed mogelijk in te passen.;
4.
Opties open te houden voor toekomstige, alternatieve duurzame energiebronnen (anders dan
zonneparken en windturbines), die in de planperiode tot 2050 kunnen bijdragen aan de
energiebehoefte en hiermee innovatie een impuls te geven;
5.
In te blijven zetten op het creëren van draagvlak, vooral ook bij inwoners die nog niet
betrokken zijn bij dit thema.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van:

CDA

CU-SGP

VVD

HJ. Mateman
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