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Klimaatakkoord
Motie: Blijf energie uit water stimuleren

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-

Overflakkee

constaterende dat:

recent door TNO ín opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat een rapport is
uitgebracht onder de titel "Energie uit water";
de minister van Economische Zaken en Klimaat over dit rapport een brief aan de Tweede Kamer

der Staten-Generaal heeft gestuurd als kamerstuk 32813, nr.676, die mede dient als input voor
het commissíedebat lKlimaat en energie' van L0 juni 2O2t;

de minister in de brief schrijft dat "heroverwegíng van bestaand nationaal beleid, c.q. van het

vergroten van de nationale inzet op energie uit water, op dit moment niet wenselijk is, en dat
indien er geen wezenlijke andere inzichten zijn, het in de rede ligt de Demonstratíeregel¡ng

Energie- en Klimaatinnovatie (DEl+) per l januari 2O24in te perken voor energíe uit water;

deze voorlopige conclusie is getrokken op basis van een eerste verkenning en niet een volledige
routekaart, maar heeft (nu al) negatieve implicaties, onder andere door gewekte twijfel bij
potentiële investeerders in energie uit water-projecten in Nederland;

de bedrijven die werkzaam zijn in de sector Energie uit Water en de sector als geheel vrijwel
volwassen zijn maar voor demonstratieprojecten, verdere optimalisering en innovatie van

ontwíkkelde technologieën nog een steuntje in de rug nodig hebben, vergelijkbaar aan de

ontwikkeling van windenergie;
opwekking door energie uit water vanwege de ruimtelijke inpasbaarheíd op nagenoeg geen

maatschappelijk weerstand leidt terwìjl dit wel het geval is bij energie uit wind;

diverse Regionale Energie Strategieën (RESsen) uitgaan van een op te wekken vermogen aan

duurzame energie door energie uit water en de opgave in deze RESsen door het voornemen van

de minister veel moeilijker realiseerbaar worden;
dit gegeven de gemeenten gelet op de betrokkenheid en verantwoordelijkheden bij de RESsen

direct raakt;

overwegende dat:

De Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 al een motie ingediend door
gemeente Buren heeft aangenomen over uitbreiding van RES energieopwekkings-soorten omdat

het Nationale Programma Regionale Energiestrategie onvoldoende rekening houdt'met de
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maatwerkkansen die elke regio ín Nederland kent voor de opwekking van duurzame energie
zoals energie uit water;
De minister echter in voornoemde brief formeel een voornemen tot bele¡dswijzigíng op het
gebied van energie uit water kenbaar maakt aan de Tweede Kamer die de maatwerkkansen nog
verder in de weg gaan staan dan wel belemmeringen opwerpen om die ten volle te benuttery
binnen afzienbare termijn de beschikbaarheid van duurzame energie niet meer de kern van de
trans¡tíe-opgave energie uit het Klimaatakkoord is maar de leveríngszekerheid van energie en dit
standpunt door de Nederlandse netwerkbeheerders consequent wordt bevestigd;

energie uit water een bijzonder betrouwbare en voorspelbare bron van energie is die een
belangrijke bíjdrage kan leveren aan de leveringszekerheid en van belang is in de perioden van

zogenoemde 'Dunkelfläute', langere perioden met de sítuatie van geen of onvoldoende zon en
geen of onvoldoende wind;
Nederland een sterke internatÍonale reputatie heeft als 'Nederland Waterland' en energie uit
water hierin past omdat de Nederlandse technologie-ontwíkkelaars in deze sector veelal
koploper zijn in de wereld. Dit ook in het TNO rapport wordt omschreven;
energie uit water een belangrijk onderdeel vormt in de mix van duurzame energiebronnen om
aan de opgave zoals gedaan RESsen te behalen;

spreekt uit dat:
. dat het uitgesproken voornemen van de mínister te prematuur is en een belemmering vormt

voor het goed realiseren van de opgaven tot opwekking van duurzame energie in de RESsen;

draagt het VNG bestuur op:
. om in het overleg over het Klimaatakkoord bij de minister met klem te bepleiten het

uitgesproken voornemen wat betreft de ondersteuning van energie uit water te herzien

en gaat over tot de orde van de dag.
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