
Bijlage moties 16 september 2020 

M1 

overwegende 

-  dat bekende economen, o.a. van de Nederlandse Bank, verduurzaming van de industrie 

essentieel voor het overleven van de sector vinden 

- dat in de zes doelen doel 4 (werken aan een duurzame en concurrerende economie) niet als 

doel aangemerkt wordt 

Van mening zijnde 

- Dat het regionale bedrijfsleven niet alleen als begunstigde van de verduurzaming genoemd 

moet worden, maar ook als actieve ondersteuner 

Besluit om ook opgave 4 als doel aan te merken 

 

M2 

Overwegende 

- Dat alle nieuwe ruimtelijke bestemmingen als regel voor onbepaalde tijd worden vastgesteld 

- Men dit niet voor zon en wind wil doen gelden 

Van mening zijnde 

- Dat de aanwezigheid van nieuwe technologieën, die zon en wind zouden moeten vervangen, 

in genen dele aannemelijk gemaakt zijn 

- Dat het veel waarschijnlijker is dat deze zon en wind aanvullen, mede omdat onderliggend 

voorstel slechts een klein deel van de energievraag afdekt 

Vraagt aan B&W 

- Om de tijdelijkheid van zon- en windinrichtingen niet als automatisme voorop te stellen, 

maar om besluiten hierover op basis van situatiegebonden maatwerk te nemen 

- Om hierover in gesprek te gaan met de provincie 

M3 

Overwegende 

- Dat de Zonneladder inmiddels door de bedenkers ervan, de natuurorganisaties, verlaten is 

en dat deze overgestapt zijn op de Gedragscode Zon op Land, welke code ook door de 

brancheorganisaties gesteund wordt 

Van mening zijnde 

- Bij voorbaat vast staat (zie bijvoorbeeld de provinciale POSAD-berekeningen) dat dak en 

gevel en rest- en overgangslandschappen veel te weinig energie kunnen leveren 

- Dit instrument dus vooral op Nimby-gronden als vertragingstactiek wordt ingezet 

Vragen B&W 



- Om als principe uit te spreken dat vanaf een nader te noemen datum de Gedragscode Zon 

op Land het heersende regime gaat worden 

- Er een nieuwe versie van voorliggend beleidsdocument gemaakt wordt waarvan genoemde 

Gedragscode het fundament is 

 

M4 

Overwegende 

- Dat sommige chemische bestanddelen van zonnepanelen en windmolendrijfwerken 

zeldzaam zijn en vervuilend kunnen werken 

Van mening zijnde 

- Dat deze bestanddelen na afloop van hun levensduur op een nette manier verwerkt moeten 

worden 

- Dit past bij de Natural Step 

- Dit een goed onderdeel van de economische structuur van de Brainportregio zou zijn 

Spreken de wens uit dat de Brainportregio een geavanceerde recycling van duurzame energie-

materialen opbouwt, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven uit de recyclingsector 

En nodigen B&W uit om hierover in MRE-verband in overleg te gaan om tot een voorstel te komen 

 

M5 

Overwegende 

- Dat het Beleidsdocument slechts in zeer beknopte bewoordingen spreekt over netbeheer, 

smart grids en opslag, eventueel in de vorm van waterstofproductie (blz 28 en 29) 

- Dat hier geen concrete ambities worden uitgesproken 

Van mening zijnde 

- Het ontbreken van dergelijke beheer- en opslagtechnieken een rem is op de ontwikkeling 

van hernieuwbare energie 

 

Nodigen B&W uit om in MRE-verband, en in samenwerking met Enexis en eventueel Tennet, 

en met kennisinstellingen als de TU/e en Fontys, en eventueel met 

Brainportondernemingen, binnen afzienbare tijd een beleid te ontwikkelen dat op 

geordende wijze voor voldoende opslagcapaciteit van energie leidt 

 

M6 

Overwegende  

- Dat het raadsvoorstel dwingend 100% lokale financiele deelname wil 

Van mening zijnde 



- Op zich een significante lokale deelname een goed idee is 

- Dat de aanleg van zonneparken een apart vak is en veel financiele middelen vraagt 

- Het nog maar de vraag is of er in de gemeente Eindhoven voldoende van deze 

maatschappelijke krachten rondlopen 

- De dwingendheid van de formulering het risico introduceert dat verduurzamingsprojecten 

niet doorgaan 

Verzoeken B&W om raadsvoorstel 1b als een streven te formuleren, waarbij 50% de ondergrens is, 

en 100% als eis. 

 

M7 

Overwegende 

- Dat de MRE-regio in de concept-RES een bod heeft uitgebracht, inhoudend 2TWh aan 

hernieuwbare energie in 2030 (7,2PJ) 

- Dat energie op daken in Eindhoven kan komen tot 1,4PJ (30% van bestaande 1300GWh = 

4,7PJ) 

- Dat ook PV-materiaal op gevels onvoldoende (maar ongenoemd) soelaas biedt 

- Dat de totale energievraag in de regio ongeveer het viervoudige is van de elektriciteitsvraag 

- In 2050 een elektriciteitsvraag te verwachten is van zeker 15PJ (4000GWh), waarbij de 

industroele vraag en de eisen die een eventuele productie van waterstof stellen, nog niet 

meegenomen zijn 

- Het raadsvoorstel en het beleidsdocument geen enkele kwantitatieve ambitie uitspreken 

Van mening zijnde  

- Dat zo’n kwantitatieve ambitie van een deugdelijk beleidsdocument verwacht mag worden 

Geven B&W de opdracht aan het beleidsdocument een kwantitatieve opdracht voor 2030 te 

verbinden 

 

 

M8 

Overwegende 

- Dat ook in het verleden de zelfopgelegde taakstellingen op klimaatgebied nooit gehaald zijn 

- Het raadsvoorstel en het beleidsdocument geen concrete tussentijdse doelen noemen 

Van mening zijnde 

- Het voorgestelde maatregelenpakket vooral beperkend van aard is 

- Succes bepaald niet gegarandeerd is 

Besluit dat er in het raadsvoorstel een regelmatige evaluatie van de voortgang (om de twee jaar) 

van de zon- en windplannen moet komen, zodat het beleid en de uitvoering daarvan tijdig 

bijgesteld kunnen worden 



 


