351 miljoen SDE-subsidies voor Windturbines of voor hulp onze eigen mensen en de
(lokale)economie die lijden onder de Corona-crisis.
De gemeente Oss staat aan de vooravond van een besluit over een concept-bod voor het
RES.
Het zal grote gevolgen hebben voor de leefomgeving als bijgevolg gekozen wordt om de
energieopwekking te laten plaatsvinden door het alternatief van windturbines in de polders bij
Lith en ‘s-Hertogenbosch.
Met ook nog eens een hoeveelheid te spenderen SDE-subsidiegeld terwijl er subsidieloze
alternatieven voorhanden zijn op zee.
Nu gaat het Rijk over die SDE-gelden. Dus wat is er mooier als het Rijk kiest voor
energieopwekking door middel van windmolens op zee en daarmee 351 miljoen vrijspeelt –
dat begrijpt iedereen- om de economie te steunen die een flinke opdonder lijkt te krijgen als
gevolg van de Corona-crisis.
Er rust dus een mooie taak op het College van de Gemeente Oss én de Gemeenteraad om
het Rijk te overtuigen dat het handiger is om de SDE-gelden om te labelen naar het doel om
de lokale economie in haar breedste zin te stimuleren en voor de energietransitie gebruik te
maken van subsidieloze alternatieven en energie besparingen. Dat is wel wat anders dan die
pot slinks veilig te stellen voor een paar geldwolven.
En als de Gemeenten Oss en Den Bosch een deel van die middelen toegewezen krijgt kan
ze een deel gebruiken om én de lokale economie te steunen én hoog in te zetten op energie
besparen en het benutten van andere alternatieven die geen subsidies opslorpen om
daarmee ook een impuls te geven aan het halen van de klimaatdoelstellingen.
Wij denken dat een heleboel bedrijven en zorginstellingen in Oss nu een betere bestemming
weten voor 351 miljoen euro dan voor windmolens in een wind-arm gebied. Windmolens op
zee leveren meer dan 5 keer zoveel energie en hebben geen cent subsidie nodig.
En de Corona-crisis brengt met zich mee dat er ook tijd genoeg is om nog eens goed over
die alternatieven na te denken.
Tijd genoeg dus om te zien hoe de economische crisis zich ontwikkelt. Het aantal
werkelozen neemt per dag toe. Hopelijk hebben we na de coronacrisis in Oss nog winkels,
restaurants,
kroegen, musea, theaters, etc. en kunnen die evenals het onderwijs en zorginstellingen met
de extra middelen die vrijvallen, geholpen worden door nú te kiezen voor een subsidievrij
alternatief, energie opwekking op zee.
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