
 

Amendement aanvullende wens GroenLinks Wormerland Concept RES  
De raad van gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. dinsdag 15-9-2020 

Gelezen het raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept-RES NHZ 

Constaterende dat: 
1. Een ieder wensen en bedenkingen mag en kan indienen met betrekking tot de RES. 

2. De motie ‘Geen windturbines in de Wijdewormer’ ruimte biedt voor kleine windmolens. 

3. GroenLinks deze motie respecteert en de geboden ruimte wil gebruiken voor onderzoek 
naar de mogelijkheden. 

Overwegende dat: 
1. Wij als raad kunnen vaststellen dat er verschillende geluiden zijn binnen onze gemeente 
met betrekking tot het plaatsen van windmolens. 

2. Wij het belangrijk vinden om zoveel mogelijk alle inzichten binnen Wormerland te 
erkennen. 

3. Volgens artikel 169 van de gemeentewet de gehele raad in de gelegenheid kan worden 
gesteld om de wensen en bedenkingen te uiten. 

4. Hierbij ook een eventueel minderheidsstandpunt gehoord mag worden. 

Besluit: 

het raadsvoorstel 2020/46 van 15-09-2020 te amenderen en de volgende tekst toe te voegen 
bij de beslispunten: 

‘De fractie van GroenLinks wil graag een een energiemix bewerkstelligen in Wormerland. 
Daartoe zou er onderzocht moeten worden wat de relevantie is qua opbrengst van kleine 
windmolens en waar er mogelijke locaties hiervoor zijn binnen Wormerland. De participatie 
van inwoners moet hierbij voorop staan’. 

  

  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de raadsfractie van GroenLinks 

Remco Doorn Elly Fens Frans Stoop KarenSchoonheim 

    

 

Aan het college van Wormerland 

Geacht college, 

Wij hebben het Rapport Jeugdzorg gelezen en hebben daar de volgende vraag over: 

1. In de memo stand van zaken jeugdteam staat op pagina 2 een tabel. Wanneer je aantal x 
tarief doet in de kolommen ‘begroot’ en ‘realisatie’ komt hier soms wel het totaalbedrag 
uit, maar vaak niet. Kunt u ons laten weten waaruit de totaal bedragen in deze kolommen 
‘begroot’ en ‘realisatie’ zijn opgebouwd? 

 

GroenLinks ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van GroenLinks, 
Karen Schoonheim  
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