RES Wensen en Bedenkingen kaarten (mini moties) van
PVV Nissewaard voor raadsvergadering 23 september 2020
Voorwoord
Op advies van verschillende fracties zijn enkele moties aangepast.
Wensen en Bedenkingen kaarten
1 Onderzoek of windmolens op zee en zonnepanelen op de daken ook aan de
benodigde energievraag kunnen voldoen
2

Onderzoek of een warmtenet in Nissewaard kan bijdragen aan de warmtevraag als
woningen en panden geen gebruik meer van aardgas kunnen maken

3

Onderzoek de haalbaarheid en gevolgen van alle personenauto’s op elektrisch

4

Onderzoek of het elektriciteitsnet het scenario ‘Alles op elektrisch’ aan kan

5

Onderzoek naar een waterstofproductie-eenheid

6

Onderzoek mogelijk gebruik van aardwarmte

7

Onderzoek mogelijk gebruik van restwarmte

1

1.1 Nissewaard – Onderzoek of windmolens op zee en zonnepanelen op de daken ook
aan de benodigde energievraag kunnen voldoen
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Windmolens, zonnepanelen, zee, daken
Deel A, p1.6, blz. 16
Onderzoek of windmolens op zee en
zonnepanelen op de daken ook aan de
benodigde energievraag kunnen voldoen
Wanneer windmolens op zee en
zonnepanelen op de daken ook in de
benodigde energievraag zouden voorzien,
dan zou uitvoering RES wellicht meer
draagvlak onder de burgers kunnen krijgen

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
1.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

2

2.1 Nissewaard – Onderzoek of een warmtenet in Nissewaard kan bijdragen aan de
warmtevraag als woningen en panden geen gebruik meer van aardgas kunnen maken
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Aardgas, aardwarmte, restwarmte,
woningen, panden, elektriciteitsnet
Deel A, p1.1, blz. 9
Onderzoek of een warmtenet in Nissewaard
kan bijdragen aan de warmtevraag als
woningen en panden geen gebruik meer
van aardgas kunnen maken
Van het aardgas af naar elektriciteit gaat
het elektriciteitsnet extra belasten.
Als aardwarmte en/of restwarmte in
Nissewaard voor woningen en panden
mogelijk is, dan ontlast dit het
elektriciteitsnet aanzienlijk en in het geval
van aardwarmte wordt een duurzame
energiebron als alternatief voor aardgas en
kolen gebruikt.

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
2.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

3

3.1 Nissewaard – Onderzoek de haalbaarheid en gevolgen van alle personenauto’s op
elektrisch
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Personenauto, woningen, panden,
elektriciteit
Deel B. p1.4.3, blz. 32
Onderzoek de haalbaarheid en gevolgen
van alle personenauto’s op elektrisch
Personenauto’s van fossiele brandstof naar
elektriciteit verhoogt de elektriciteitsbehoefte aanzienlijk, terwijl de benodigde
elektriciteit het hardst nodig is voor
woningen en panden, omdat deze van het
aardgas af moeten.
Als auto-accu's met grijze stroom worden
geladen, vervuilen ze waarschijnlijk meer
dan benzine en diesel, omdat er bij de
elektriciteitscentrale dan kolen en hout
wordt verbrand.
Auto’s naar elektrisch kost heel veel geld
aan subsidies, terwijl er goedkopere
alternatieven zijn.
Er zijn ook bedenkingen over de productie,
recycling of afvalverwerking van de
miljoenen accu’s.
Het behaalde resultaat van CO2-reductie
lijkt vooralsnog tegen te vallen. Eén
vliegreis naar Bali veroorzaakt bijvoorbeeld
3x meer CO2 dan een personenauto in een
heel jaar.

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
3.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

4

4.1 Nissewaard – Onderzoek of het elektriciteitsnet het scenario ‘Alles op elektrisch’
aan kan
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
elektriciteitsnet, elektriciteit
Deel A, p1.6, figuur 3, blz. 15
Onderzoek of het elektriciteitsnet het
scenario ‘Alles op elektrisch’ aan kan
Auto’s en woningen op elektrisch zal tot een
hogere elektriciteitsvraag leiden en het is
nog maar de vraag of de leveranciers in
deze elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien
en of het elektriciteitsnet deze hogere vraag
aan kan

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
4.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

5

5.1 Nissewaard – Onderzoek naar een waterstofproductie-eenheid
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Waterstof, elektriciteit, windmolens,
warmtevoorziening, energieseizoenopslag
Deel A, p1.6, figuur 3, blz. 15
Onderzoek naar een waterstofproductieeenheid
Een waterstofproductie-eenheid is wellicht
interessant. Het voorkomt dat
energieproductie van windmolens wordt stil
gezet als er geen vraag is, produceert
waterstof voor bijvoorbeeld naverwarming
woningen en verzorgt energieseizoenopslag.

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
5.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

6

6.1 Nissewaard – Onderzoek mogelijk gebruik van aardwarmte
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Aardwarmte, geothermie, elektriciteit
Deel A, p1.6, figuur 3, blz. 15
Onderzoek mogelijk gebruik van
aardwarmte
Nissewaard schijnt gebruik te kunnen
maken van aardwarmte.
Wellicht interessant om te onderzoeken of
aardwarmte kan bijdragen in de
warmtebehoefte en warm water voor
woningen en panden.
Als het mogelijk is, is er minder elektriciteit
nodig en het is ook nog eens duurzaam en
schoon.

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
6.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

7

7.1 Nissewaard – Onderzoek mogelijk gebruik van restwarmte
Datum raadsvergadering
Naam Gemeente, provincie of waterschap
Naam hoofdindiener + eventueel partij
Betreft onderwerp: steekwoord(en)
Paragraaf nr. of paginanr.
Kernachtige formulering van de wens of de
bedenking (max. 30 woorden, 2 á 3 zinnen)
Toelichting (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)

23 september 2020
Nissewaard, Zuid-Holland
Frank van Boven, PVV Nissewaard
Restwarmte, windmolens
Deel A, p1.6, figuur 3, blz. 15
Onderzoek mogelijk gebruik van restwarmte
Nissewaard ligt nabij de Rotterdamse
industrie. De industrie, maar ook de
Afvalverwerking Rijnmond (AVR) zouden
energie aan een warmtenet kunnen leveren.
Wellicht interessant om te onderzoeken of
hier mogelijkheden zijn voor een warmtenet
ten behoeve van woningen en panden, dit
eventueel in combinatie met mogelijke
aardwarmte uit Nissewaard.
Als het mogelijk is, is er minder elektriciteit
nodig en het is ook nog eens duurzaam.

Amendement, motie of verslag vergadering
Aangenomen ja/nee
De wens of bedenking van de raad wordt besproken in de collegevergadering en voorzien
van een reactie namens het college. Deze reactie wordt toegevoegd aan de wens/bedenking
van de raad. Alle formulieren met de wensen en/of bedenkingen van de raad worden
(inclusief de reactie van het college) vervolgens ter beschikking gesteld aan de regio
Rotterdam Den Haag voor verwerking.
7.2 Reactie college op wens of bedenkingen van de gemeenteraad
Datum collegevergadering d.d.
Reactie van college op wens of bedenking
van de raad (max. 100 woorden, 8 á 10
zinnen)
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