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Motie saldering in verband met RES

Geachte minister,
Wij vragen uw aandacht voor de unaniem door de gemeenteraad van Woudenberg
aangenomen motie . Bijgevoegd vindt u een afschrift van deze motie.
Wij doen een dringend beroep op u om de afbouw van de salderingsregeling terug te
draaien . Deze afbouw is een slecht signaal naar burgers en bedrijven, helemaal in een
periode waarin wij hen moeten motiveren in het kader van het proces van de RES om
bij te dragen aan de opwek van energie.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

S.M.T. van der Marck
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: Concept bod
Onderwerp
Regionale Energie Strategie
Ondergetekende,
Overwegende dat.
Investeringen in zonnepanelen door burgers en bedrijven belangrijk
zijn om duurzame opwek van elektriciteit breed mogelijk te maken ;
De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen dergelijke investeringen
aantrekkelijk maakt;
De onlangs wettelijk vastgelegde afbouw van de salderingsregeling
averechts werkt en een slecht signaal is aan burgers en bedrijven ;
De RES Regio Amersfoort versoepeling van de salderingsregeling juist
als een randvoorwaarde ziet om de RES succesvol
te laten zijn ;
Stelt voor
Door toezending van deze motie aan de minister van EZK een krachtige oproep te doen
aan de minister om de afbouw van de salderingsregeling terug te draaien en deze oproep te
delen met de VNG , bureau Regio Amersfoort en de raden van de regiogemeenten .
Woudenberg, 24 september 2020
J. Bessembinders, lid CDA -fractie
M. van de Graaf, fractievoorzitter PvdA -GroenLinks
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