MOTIE
artikel 34, lid 1 Reglement van Orde
De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen d.d. 18 februari 2021

MOTIE VREEMD - Forza De Bilt – Stop met onderzoek naar windmolens en -parken in De Bilt

De raad,
constaterende
• dat uit het Onderzoek Groenadoptie en Duurzaamheid & Energietransitie van de gemeente De Bilt uit
juli 2020 blijkt dat slechts 12% van de Biltse bevolking een voorkeur heeft voor het plaatsen van
windmolens tbv. de energietransitie, en 23% voor zonneparken:

•

dat na ‘herweging’ van de kenmerken: leeftijd, geslacht en plaats ‘de resultaten van het onderzoek op
deze manier representatief voor de gemeente De Bilt als geheel’ zijn (bron: ibid., pag. 4)

overwegende
• dat de huidige onderzoeken tot veel ongerustheid en zorgen leidt bij de bevolking
• dat de windmolens op een onacceptabele afstand tot huizen van 300 m zijn geprojecteerd
• dat die afstand tot gezondheidsklachten kan leiden, dat die afstand in het buitenland meestal vele
malen groter is en dat de minimumafstand in bv. de provincie Noord-Holland 600 m is
• dat uit het FD blijkt dat ‘het klimaatdoel voor duurzame elektriciteit allang binnen handbereik is’ en
dat ‘Nieuwe locaties voor zon- en windparken overbodig zijn om klimaatdoel te halen’

draagt het college op
• te stoppen met het onderzoeksproces naar het plaatsen van windmolens en zonneparken in de
gemeente De Bilt, omdat de maatschappelijke weerstand hiertegen te groot is en de plannen daarmee
onwenselijk en onrealistisch zijn, en bovendien overbodig: uit nieuwe berekeningen blijkt dat het
Nederlandse klimaatdoel van 35 TWh duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 al bijna
gehaald wordt, hetgeen de Regionale Energiestrategieën goeddeels overbodig maakt
• hiermee bij het ‘Definitief bod in Regionale Energiestrategie U16’ (maart 2021) rekening te houden
en gaat over tot de orde van de dag.
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