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Amendement: Energietransitie: blijf breed bezig

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. In de beleidsbegroting op bladzijde 21 staat: "Binnen de gekozen variant voorlopig geen nieuwe

wind- en aquathermieprojecten te starten."

Overwegende dat:
a. In verband met de klimaatdoelstellingen de energietransitie van groot belang is.
b. Nederland een grote opgave heeft om de doelstellingen te bereiken.
c. Zon, wind- en aquathermieprojecten van groot belang zijn om deze doelstellingen te

verwezenlijken
d. Ons Waterschap in de positie is hier een serieuze bijdrage aan te leveren

Besluit:
In de begroting op bladzijde 21 de zin
"binnen de gekozen variant starten voorlopig geen nieuwe wind- en aquathermieprojecten" te laten
vervallen en vervangen door:
"Afhankelijk van de beschikbare personele capaciteit en terugverdienpotentie waar mogelijk een
bijdrage te leveren aan initiatieven voor nieuwe zon, wind- en aquathermieprojecten."

En in de laatste zin van dezelfde alinea het laatste deel te laten vervallen.

Waarmee deze alinea als volgt komt te luiden:

"Op het gebied van zon, wind en aquathermie concentreren we onze inzet op grootschalige
projecten, waarbij we al betrokken zijn. Dit betekent dat we ons actief blijven inzetten om samen
met betrokken partijen het windpark Harderwijk en de warmtenetten in Kerschoten (Apeldoorn) en
Amersfoort tot een succes te maken. Zon geven we een plek in onze reguliere projecten. Afhankelijk
van de beschikbare personele capaciteit en terugverdienpotentie leveren wij waar mogelijk een
bijdrage aan nieuwe zon, wind- en aquathermieprojecten. We blijven een bijdrage leveren aan de
Regionale Energie Strategien( Ressen)."
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