Amendement concept notitie Uitgangspunten RES
De gemeenteraad van West Betuwe, bijeen op 22-10-2019, beraadslagende over het voorstel om in te
stemmen met de notitie “Uitgangspunten RES” en “De rol van de raden”,
Constaterende dat:
1.




De RES in aansluiting op het Klimaatakkoord streeft naar een 49% CO2 reductie in 2030;
De gemeente West Betuwe streeft naar een energie neutrale gemeente in 2030
Het Gelders Klimaatakkoord streeft naar 55% CO2 reductie in 2030 en 1.5% energiebesparing per
jaar;

2. De RES zich om de onder 1 genoemde streefdoelen te bereiken wil richten op:



Het opwekken en gebruiken van duurzame energie én het verminderen van het gebruik van energie;
Een samenhangend beleid waarbij alle regionale en lokale beleidsterreinen worden betrokken;

3. De RES daarbij alle colleges, raden en ruimte ateliers intensief wil betrekken
Overwegende dat






de voorgenomen energietransitie de nodige inspanningen van onze hele samenleving zal vragen en dat
daarvoor intensieve externe communicatie noodzakelijk is;
bij het werken aan een samenhangend energietransitie beleid, zo nodig ook het in het verleden
vastgestelde beleid en ambities heroverwogen moeten worden;
iedere beleidsvoornemen duidelijk, inzichtelijk en uitvoerbaar moet zijn;
het voorgaande vraagt om het aangeven van de samenhang tussen de onder 1 genoemde streefcijfers
het eveneens noodzakelijk is om de concrete voortgang van de energietransitie te kunnen volgen via
regelmatige monitoring

Stelt daarom voor het voorgestelde besluit als volgt aan te scherpen en aan te vullen:
De raad van de gemeente West Betuwe besluit:
1. In te stemmen met de conceptnotitie uitgangspunten RES met de volgende toevoegingen dat:





zo nodig ter bereiking van de gestelde doelen ook bestaand beleid en ambities heroverwogen
moeten worden;
de samenhang tussen de onder 1 genoemde streefcijfers duidelijk wordt gemaakt;
in een plan van aanpak regelmatige monitoring noodzakelijk is;
in de verdere uitwerking van de uitgangspunten ook energiebesparing voldoende aandacht krijgt.

2. In te stemmen met de concept notitie m.b.t. de voorgestelde rol van de raden.
3. Bij de verdere uitwerking van de uitgangspunten een concreet extern gericht communicatieplan op te
stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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