
    

Amendement – Versnelling duurzame energieopwekking 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunt 1 van het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen: 

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat de volgende inspanningen worden gewijzigd:
a. Inspanning 4.12.1.1. Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in 

Reijerscop en Barwoutswaarder is gerealiseerd in uiterlijk Q1 2023;
b. Inspanning 4.12.1.2  Voorstel voorleggen…. is uiterlijk in Q2 2023 gerealiseerd;
c. Inspanning 4.12.1.3. Gebiedsprocessen uitvoeren in aangewezen gebieden wordt in 2023- 

2024 gerealiseerd;
d. Resultaat 4.12.1 is gerealiseerd in 2025.

Toelichting
De energiecrisis heeft duidelijk gemaakt dat we niet kunnen wachten met de verduurzaming van onze 
grootschalige energieopwekking. In plaats van afhankelijk te zijn van Russisch gas, zien we liever dat er 
via energiecoöperaties in onze eigen omgeving kan worden geïnvesteerd. Daarbij is duidelijk dat het 
winter-halfjaar voor inwoners het meest knelt. Vóór 2030 kan alleen windenergie daarin lokaal 
verlichting brengen. Immers, zonne-energie helpt ons vooral door het zomer-halfjaar heen. En wensen 
voor opwekking met kernenergie vergen doorlooptijden van 10-15 jaar. 
In juli 2021 heeft de raad een besluit genomen om een gebiedsvergelijking te doen voor de plaatsing van 
windturbines. Het betreft de locaties Barwoutswaarder óf Reijerscop. Veel informatie was in 2021 al 
aanwezig. Het is niet gewenst om inwoners lang in onzekerheid te laten over de locatiekeuze. Met dit 
amendement geven we inwoners uiterlijk begin 2023 al duidelijkheid over welke locatie er wordt 
beoogd. 2026 betreft de laatste maanden van de huidige collegeperiode. Door ons in plaats van 2026 op 
2025 te richten, is er voldoende speling en waarborgen we een zorgvuldig proces.
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