
 

 

  
 

Motie belangstelling voor kernenergie 
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 september 2020 
 
Constaterende dat: 

 De Weerter Routekaart Energietransitie een lokale routekaart is om bij te dragen aan 
een CO2 reductie zoals afgesproken in het klimaatakkoord. 

 Het doel is om in het jaar 2040 een energieneutraal Weert te realiseren en de uitvoe-
ringsplannen daartoe steeds voor 3 opeenvolgende jaren vast te stellen. 

 Voornamelijk gekeken is naar ‘traditionele’ duurzame energiebronnen zoals zonne- en 
windenergie waarvan grote aantallen nodig zijn om de doelstellingen te behalen. 

 Kernfusiereactoren en Thoriumreactoren minder tot géén radioactief afval produce-
ren. 

 De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die ertoe strekt een marktconsulta-
tie te houden onder marktpartijen om te investeren in kerncentrales en te verkennen 
in welke regio’s belangstelling is voor realisatie. (Motie Dijkhoff, 17 sept. 2020, bij-
lage) 

 
Overwegende dat: 

 In Weert 3 grote windmolens gepland zijn en voor méér windmolens geen ruimtelijke 
plaats beschikbaar zal zijn. 

 Landbouwruimte ingezet zal worden voor zonne-energie maar dat deze velden vol 
zonnepanelen zorgen voor landschapsvervuiling en (hinderlijke) reflectie én dat on-
voldoende ruimte beschikbaar is om in de Weerter doelstellingen te voorzien. 

 Weert koploper wenst te zijn op het gebied van duurzame energie en ambitieuze 
maar niet realistische uitvoeringsplannen daartoe heeft. 

 
Verzoekt het college om : 
 
In de Regionale Energie Strategie (de RES) in te brengen dat belangstelling bestaat voor de 
regio Noord- en Midden-Limburg voor (al dan niet kleinere) centrales en ontwikkelingen in 
Thorium en deze motie te delen met andere gemeenten in Nederland.  
(na indiening tijdens vergadering gewijzigd) 
In het overleg in de Regionale Energie Strategie (de RES) in te brengen dat de Regio Noord- 
en Midden-Limburg open moet staan voor (al dan niet kleinere) centrales en ontwikkelingen 
in Thorium en deze motie te delen met andere gemeenten in Nederland. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie VVD 
J. Wiezer 
 

Besluitvorming: verworpen. 


