Motie vreemd aan de orde van de dag,
de fractie van ABT,
De Gemeenteraad van de Gemeente Tholen bijeen op donderdag 21 februari 2019.
ABT stelt voor om de volgende motie vreemd aan de orde van de dag betreffende duurzaamheid
aan te nemen,
Overwegende dat:
 de Gemeenteraad een startnotitie betreffende duurzaamheid heeft aangenomen
 er op dit moment ontwikkelingen gaande zijn betreffende wind en zonne-energie plannen,
waarover de vraag gesteld kan worden of dit wel de strekking is van de beoogde startnotitie.
 als de plannen tot uitvoer worden gebracht dit een enorme vernietiging van onze
leefomgeving tot gevolg heeft en wel voor een zeer lange periode.
 het gehele waarheid gehalte betreffende onderzoeken over de relatie tussen CO2 en
opwarming van de aarde onder druk staat.
 we terug moeten van de huidige duurzaamheidsreligie naar duurzaamheidswetenschap.
 er mogelijk schadelijke effecten te verwachten zijn voor het bodemleven onder de
zonnepanelen die geplaatst worden op landbouwgronden.
 Er plannen in voorbereiding zijn voor uitbreiding bestaand windmolenpark, die over een
omvang van een industrieterrein inhouden.
 onze Gemeente al zijn doelstellingen betreffende duurzaamheid al heeft behaald.
Is van mening dat:
 eerst onderzoek gedaan moet worden naar de effecten op de bodem biotoop onder de
zonnepanelen.
 eerst nader door de Raad een kader moet worden (her)bepaald, wat met de Thoolse
omgeving kan en gewenst is.
 eerst nader door de Rijksoverheid duiding gegeven moet worden hoe de energietransitie
ingevuld zou moeten worden.
 eerst duidelijkheid moet komen welke aanpassingen aan het energienet nodig zijn
als er sprake is van grootschalige terug levering aan het energienet ingeval van zonneparken
en windmolenparken.
 eerst een duidelijke visie over de invulling van onze leefomgeving moet worden bepaald.
 Vooralsnog alleen zonnepanelen op daken van gebouwen toegelaten worden
 alle plannen voor windmolens en zonneparken vooralsnog voor minimaal 10 jaar bevroren
worden.
Verzoekt het College:
 per direct een STAND-STILL uit te roepen voor alle plannen betreffende zonneparken en
windmolenparken.
 de volgende raadsvergadering met een raadsvoorstel te komen waarin alle plannen
uitbreiding zonneparken en windmolenparken voor de komende tien jaar worden geparkeerd.
En gaan over tot de orde van de dag,
Ondertekening
ABT

............................

Deze motie is aangenomen/ verworpen/ingetrokken
met 4 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
De raad van de gemeente Tholen …………………………………….
Griffier

Voorzitter

