
24-9-2012 pagina 1 van 1 

Gemeentebestuur Hellendoorn - Motie gemeenteraad Winterswijk inzake duurzame energie 

Van: Truus Grevers <tgrevers@winterswijk.nl> 
Aan: Grevers, Truus <tgrevers@winterswijk.nl> 
Datum: 24-9-2012 9:53 
Onderwerp: Motie gemeenteraad Winterswijk inzake duurzame energie 
Bijlagen: motie winterswijk inz duurzame energie.pdf 

Geachte heer, mevrouw, 
Even geleden heeft u een mail van de gemeente Winterswijk ontvangen zonder tekst. Onze excuses hiervoor. 
Onderstaand treft u alsnog de tekst aan en de bijbehorende bijlage. 

12INK09363 

III I Ml IIII Mil III IIII II 
Beste collega-griffier, 

De raad van Winterswijk heeft afgelopen donderdag bijgevoegde motie inzake duurzame energie aangenomen. De 
motie is inmiddels verzonden naar de onderhandelaars van W D en PvdA, de beide informateurs en de fracties 
van de Tweede Kamer. 

Mag ik je verzoeken deze motie door te sturen naar de raad van jouw gemeente met het verzoek deze motie te 
ondersteunen. Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Eppinga 
raadsgriffier gemeente Winterswijk 
postbus 101, 7100 A C Winterswijk 
tel.: 0543 543120 
e-mail: ieppinqa@winterswijk.nl 

i G E M E E N T E H E L L E N D O O R N j 
'Behand.: : 

i 

•2t4 SEP 2012 

TľBŠïuk iTretw.: 
werkph. . 
Kopie aan: 
1 Archief D l N. reeks/V IVertr.: ~ 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met 
de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen. 
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gemeente "J 

Winterswijk 

M O T I E W I N T E R S W I J K S B E L A N G I N Z A K E D U U R Z A M E 
E N E R G I E 

De raad van de gemeente Winterswijk, in openbare vergadering bijeen op donderdag 
20 september 2012, 

gezien het feit dat; 

» Nederland achter loopt wat betreft zijn Internationale verpiichtingen inzake de 
realisatie van duurzame energiewinning; 

« Burgers, bedrijven en samenwerkingsverbanden door de huidige Nederlandse 
regelgeving ernstig worden belemmerd in hun ambities op het terrein van 
duurzame energiewinning; 

» Bedrijven, die betrokken zijn bij fossiele brandstofwinning en -verkoop, 
daarentegen jaarlijks fiscale faciliteiten genieten die in de miljarden lopen; 

* Nederland het aan volgende generaties verplicht is serieus werk te maken van 
duurzame energiewinning; 

roept de bij het informatieproces betrokken politieke partijen op: 

1. In het coalitieakkoord op te nemen dat regelgeving met betrekking tot de 
ontwikkeling van duurzame energie zo spoedig mogelijk wordt aangepast, zowel in 
fiscale als logistieke zin, zodat daaruit een krachtige stimulans ontstaat voor 
nieuwe initiatieven; 

2. Fiscale maatregelen voor duurzame energieontwikkeling in omvang (per jaar) ten 
minste gelijkwaardig te maken aan die voor de olie-industrie; 

3. Blokkades in de huidige regelgeving te saneren, zoals regels die betrekking 
hebben op niet-functionele historische laagvliegroutes, 

en gaat over tot de orde van de dag. 


