Motie RES, verduurzamen op en onder het dak
Raadsvergadering 25 mei 2020
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op
de agenda opgenomen onderwerp ‘concept RES’.
gehoord:
- De beraadslagingen over dit onderwerp in de raadscommissie van 11 mei 2020;
overwegende dat:
- De ambities in de concept-RES West Overijssel voor een aanzienlijk deel gekoppeld zijn aan de
realisatie van zonnepanelen op grote daken (met name industriële en agrarische daken).
- Eigenaren van daken in de praktijk allerlei praktische hindernissen ervaren om zonnepanelen op
hun dak te leggen;
- Energiebesparing mede invulling moet geven aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen;
- De inspanningen op het gebied van energiebesparing bij bedrijven vaak niet concreet zijn en per
gemeente verschillen;
- Een gecoördineerde aanpak over gemeentegrenzen heen ontbreekt.
spreekt uit dat:
- Juist de regionale samenwerking in West-Overijssel om tot de concept-RES te komen een goede
kans is om te komen tot een regionale aanpak gericht op het verduurzamen van bedrijven. Dit kan
in termen van energiebesparing alsook in de realisatie van ‘zon op dak’;
- Er wel regionale samenwerking is in het toezicht op de energiebesparingsplicht door de
werkzaamheden van Omgevingsdienst IJsselland;
- Een regionale aanpak de voorkeur verdient, zodat er voor ondernemers een gelijk speelveld is;
- Knelpunten, zoals het verzekeren van zonnepanelen, het aanvragen van netaansluitingen en het
ontzorgen van ondernemers, het meest effectief aangepakt kunnen worden door regionale
samenwerking, omdat hiernaast de overheden onder meer netbeheerders, brancheorganisaties
(VNO-NCW, LTO), parkmanagement (op industrieterreinen) en de omgevingsdienst betrokken zijn.
verzoekt de stuurgroep West-Overijssel:
- Samen met relevante spelers, zoals de samenwerkende overheden en de genoemde partijen, een
regionale verduurzamingsaanpak voor bedrijven op te stellen met het oog op zowel ‘zon op dak’
als energiebesparing. Deze regionale verduurzamingsaanpak op te nemen in de RES 1.0
verzoekt het college deze inzet te ondersteunen en onder de aandacht te brengen;
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