Motie RES: benut potentieel Zon

M2

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 27 mei
2021,
Kennisgenomen hebbende van:



RES 1.0 Noord-Holland Zuid d.d. 31 maart 2021
Het raadsvoorstel Regionale energiestrategie 1.0

Constaterende dat:





Een groot deel van het dakoppervlak in onze gemeente op dit moment niet
benut wordt voor het opwekken van zonne-energie;
Bewoners en ondernemers in onze gemeente die wel zonnepanelen plaatsen,
maar een gedeelte van het dakoppervlak benutten omdat het niet loont om
meer energie op te wekken dan het eigen verbruik;
RWS in het klaverblad bij de A9/A2 zonnepanelen wil plaatsen, maar
tegelijkertijd niet van plan is zonne-energie op te wekken op de
geluidschermen langs de A9;

Van mening zijnde dat:







Het benutten van dakoppervlak en geluidschermen voor het opwekken van
zonne-energie een goede manier is om duurzame energie op te wekken en
zo structureel bijdraagt aan de doelen en ambities op dit gebied;
Het belangrijk is dat regelgeving die ervoor zorgt dat dit potentieel niet wordt
benut wordt aangepast;
Het wenselijk is dat bewoners en ondernemers het potentieel van zonneenergie op hun daken volledig kunnen benutten en daar ook van profiteren
zodat het aandeel duurzame energie in onze gemeente stijgt;
Het potentieel van zonne-energie op geluidsschermen ook moet worden
benut en RWS hiertoe maximaal gestimuleerd moet worden;

Verzoekt het college om:






In beeld te brengen welke regelgeving of andere belemmeringen ervoor
zorgen dat het potentieel van zonne-energie op daken niet ten volle wordt
benut;
Hierover aan de raad te rapporteren voor het einde van het jaar inclusief
mogelijk te zetten stappen vanuit de gemeente om dit aangepast te krijgen
zodat een groter aandeel van het potentieel kan worden benut;
Met RWS en het Ministerie van I&W als opdrachtgever van RWS in gesprek
te gaan om RWS ertoe te bewegen het volledige potentieel voor de opwek
van zonne-energie op de geluidschermen te benutten;

En gaat over tot de orde van de dag,
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