
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie ‘Blijf energie uit water stimuleren’  
  

Indienende gemeente(n): Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee  
  
Ondersteunende gemeenten: RES Zeeland   
  

Status motie: ondertekend.  
  

Strekking van de motie:   
• We staan samen voor een verduurzamingsopgave met gemeenten, provincies, onze 

inwoners, maatschappelijk partners en het Rijk. Echter zet het Rijk een premature streep qua 
financiering voor energieopwekking uit water, wat juist een van de  oplossingsrichtingen is 
voor het halen van de verduurzamingsdoelstellingen van gemeenten. Het voornemen van de 
minister om de financiering te stoppen voor energie uit water leidt er toe dat het  
marktpartijen afschrikt om te investeren in dergelijke technologieën.  

• De motie pleit voor het blijven stimuleren van energie uit water; het is daarom niet gewenst 
dat de financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor ‘Energie uit water’, dat valt onder de 
Demonstratieregeling Energie-en Klimaatinnovatie (DEI+), zal worden afgebouwd. 
Het voornemen van de minister van Economische Zaken en Klimaat is om deze regeling per 1 
januari 2024 te herzien.  

• Het bestuur wordt opgeroepen om in het overleg van het Klimaatakkoord bij de minister te 
bepleiten dat het voornemen wat betreft de afbouw van de financiële ondersteuning van 
‘Energie uit Water’ wordt herzien.   

  
      Preadvies VNG-bestuur: overnemen  

  
Toelichting bij het preadvies:   
 We erkennen dat energie uit water een relevante vorm van energieopwekking is omdat energie 
uit water een bijzonder betrouwbare en voorspelbare en schone bron van energie is en de 
leveringszekerheid van elektriciteit vergroot.  

• We begrijpen ook dat energie technologieën; zoals getijde energie en blauwe energie nog 
volop in ontwikkeling zijn, en nog financiële ondersteuning nodig hebben voordat ze 
marktrijp zijn.   

• Bovendien vormt energie uit water een belangrijk onderdeel in de mix van duurzame 
energiebronnen om de opgave in de Regionale Energie strategieën (RES’en) te 
halen. Diverse RES-regio’s gaan in hun plannen uit van duurzame opwek uit water, zoals de 
regio Zeeland en de regio Goeree-Overflakkee. Met de afbouw van deze regeling wordt dit 
proces om duurzame opwek uit water te realiseren bemoeilijkt.  

• De motie sluit deels aan op de eerder aangenomen motie van de Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 ingediend door gemeente Buren; de 
motie ging over uitbreiding van energieopwekkings-soorten zoals duurzame energie uit 
water in de RES’en.   

• Daarom zullen we ons actief inzetten om het voornemen met betrekking tot de afbouw van 
de financiële ondersteuning van ‘Energie uit water’ te herzien.   

 

 

 


