
Voorbereidend gesprek tussen de leden en de adviseurs van de vertrouwenscommissie onderling.Motie 

Vreemd aan de Orde van de dag: Geothermie 

 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 19 oktober 2021, gelet op artikel 26 van het 

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Horst aan de Maas 

2021: 

 

Gehoord de beraadslaging: 

 

Overwegende dat: 

 

- verduurzaming een aanpak vraagt die haalbaar en betaalbaar is voor burgers en bedrijfsleven.  

 

- de glastuinbouw in Horst aan de Maas en de regio garant staat voor de productie van betaalbaar en gezond 

voedsel en van groot belang is voor de werkgelegenheid, zowel op de productiebedrijven zelf als in de aanverwante 

bedrijvigheid in onderzoek, onderwijs, toelevering, handel en logistiek.   

 

- de glastuinbouw een grote opgave voor zich heeft om haar warmtebehoefte te verduurzamen en daarbij in de 

transitiefase alle mogelijke bronnen nodig heeft.  

 

- het recente besluit van het college van Horst aan de Maas om geen medewerking meer te verlenen aan nieuwe 

initiatieven inzake biomassa de transitie naar verduurzaming van de warmtebehoefte in de glastuinbouw in onze 

gemeente bemoeilijkt.  

 

- duurzame warmteopwekking in de glastuinbouw waar mogelijk middels warmtenetwerken in de toekomst ook 

ingezet kan worden t.b.v. de warmtebehoefte van andere afnemers, incl. woonwijken.   

 

- de ambitie voor verlaging van het energiegebruik (m.n. voor warmtewinning) in Noord-Limburg met 35% 

grotendeels gebaseerd is op de vervanging van gasverbruik door geothermie.   

 

- in de Tweede Kamer onlangs een motie is aangenomen van de fracties van VVD en CU (Erkens/Grinwis, d.d. 28 

september 2021) die het kabinet verzoekt om voorafgaand aan de openstelling van de SDE++-voorjaarsronde helder 

te maken onder welke voorwaarden en met welke risiconormen geothermie kan worden toegepast in Limburg en 

andere regio’s, en daarbij te leren van de aanpak in Duitsland.  

 

Verzoekt het college om: 

 

- samen met de andere regiogemeenten proactief hulp aan te bieden aan het ministerie van EZ, dat belast is met de 

opvolging van de motie Erkens-Grinwis.  

- maximale inspanning te leveren om geothermie in Horst aan de Maas en Noord-Limburg mogelijk te maken, 

teneinde de doelen voor energiebesparing te behalen en perspectief te bieden voor een duurzame en gezonde 

glastuinbouwsector.    

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aldus ingediend,  

 

Henk Weijs, namens fractie CDA 

Yvonne Douven, namens fractie VVD 

 

AANGENOMEN


