De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15 december 2015 ter bespreking van
ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in
Dordrecht.
Constaterende dat:
Door de gemeenteraad van Dordrecht op 25 juni 2013 besloten is om te kiezen voor het
benutten van windenergie.
Er een uitvoeringsagenda Windenergie door de raad is vastgesteld en er een stads brede
communicatie over windenergie is geweest.
De gemeente Dordrecht op 10 juli 2014 in de Duurzaamheidsfabriek een overeenkomst met
de Provincie Zuid Holland heeft getekend. Hierin staan de gemaakte afspraken over
windenergie.
De gemeenteraad van Dordrecht in 2015 het Opgaveplan Duurzaamheid heeft vastgesteld.
Afgelopen weekend in Parijs een bindend klimaatakkoord is bereikt waar alle landen hun
handtekening onder hebben gezet.
Van mening zijnde dat:
De gemeenteraad van Dordrecht de afspraak heeft gemaakt om in 2050 energieneutraal te
zijn.
Dat de afspraken met de Provincie Zuid Holland door de gemeente Dordrecht niet op 31-122015 worden nagekomen.
Dat de gemeente Dordrecht moet voorkomen dat de Provincie Zuid Holland vanaf 1 januari
2016 weer gebruik gaat maken van haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te
geven.
Dordrecht grote kansen heeft om met slimme samenwerking tussen bedrijven, organisaties en
de gemeente te zorgen dat Dordrecht qua energie opwekking en - verbruik “zelfvoorzienend”
kan zijn.
Het nieuwe klimaatakkoord grote kansen biedt voor het bedrijfsleven, ook in Dordrecht.
Het college met de ontwerp-structuurvisie nog niet die visie heeft ontwikkeld waarmee
Dordrecht energie-neutraal zal kunnen worden in 2050.
Verzoekt de fracties Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en W D :
De tekst in het Politiek Akkoord 2014-2018 op pagina 10 onder 2.4:
“op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid en komt er de mogelijkheid
voor het plaatsen van vier windmolens op Dordtse Kil IV. Ook hier biedt de gemeente kansen om
particulier initiatief mogelijk te maken. “
Bij de voorgenomen Tussenbalans (verschijnt halverwege 2016) te actualiseren naar:
“op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid. Wij staan voor een
schoner en energie-onafhankelijker eiland van Dordrecht. Windenergie kan daaraan een belangrijke
bijdrage leveren. Wij streven om de afspraken met de Provincie Zuid Holland zo snel mogelijk in 2016
na te komen en wij zorgen voor een planning waarmee realisatie uiterlijk 2020 is bereikt”.

