
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Zonnepanelen op dak Gemeentehuis 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr. en naam): 
 

1.2 Motie Vreemd aan de orde 

Status: ingediend 

Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in: 
 

De Raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Verzoekt het College: 
 

1. In het kader van uitvoering van het Programma Gooise Meren Bewust het dak van het verbouwde Gemeentehuis Gooise 
Meren waar nog mogelijk de bestaande zonnepanelen volledig aan te vullen met nieuwe zonnepanelen;  

2. De actie mede te beschouwen in het kader van Samen Sneller Duurzaam; 
3. De Raad door middel van een raadsmededeling te informeren over de kosten en baten van de te plaatsen zonnepanelen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting
1 

 

Overwegende dat: 
 

 Uit de in december 2016 door de Minister van Economische Zaken gepubliceerde Energieagenda blijkt dat in lijn met het 
Klimaatakkoord van Parijs de overheid in zal zetten op energiebesparing. Om dit te bereiken wil het Kabinet duurzaam 
opgewekte elektriciteit stimuleren en wordt gekeken hoe (bestaande) gebouwen verduurzaamd kunnen worden;  

 Deze inspanning in overeenstemming is met plannen van de overheid om de energievoorziening van (openbare) gebouwen 
zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken en op deze wijze de CO2-uitstoot substantieel te verminderen; 

 Ook Gooise Meren voor deze transitie in de energievoorziening staat; 

 Het Coalitieakkoord 2016-2018 vermeldt dat Gooise Meren een van de meest duurzame gemeenten wil zijn en dat de 
gemeente ook op het punt van duurzaamheid een voorbeeldfunctie heeft. Bovendien spreekt het Coalitieakkoord over 
“bewustwordingscampagnes”, een goed uitgevoerde motie als hier bedoeld kan daartoe bijdragen; 

 Aan de Regionale Samenwerkingsagenda op 24 februari 2016 een amendement Duurzaam is toegevoegd, o.a. inhoudende 
een pleidooi voor duurzame opwekking van energie; 

 Op 24 november 2017 de Conferentie Energiestrategie werd georganiseerd  met als uitkomst de ondertekening van een 
convenant door verschillende partijen, waaronder bewoners, netbeheerders, waterschap, gemeenten, woningcorporaties 
en energiecoöperaties, om te komen tot een Regionale Energiestrategie in de Regio Gooi en Vechtstreek; 

 Weliswaar vanaf februari a.s. het College B & W mogelijkerwijs een marktconsultatie voor een (gebouw-)ESCo, waar het 
Gemeentehuis onderdeel van uitmaakt, denkt uit te voeren en waarbij zonnepanelen op het dak van het Gemeentehuis 
uitgangspunt in deze ESCo zijn, maar dat voorshands nog een open eind is; ESCo staat voor Energy Service Company, 
waarmee de eindgebruiker (publiek of privaat) van energie via deze opzet haar energiehuishouding kwalitatief beter en/of 
goedkoper georganiseerd kan krijgen en daardoor meer voordelen zoals risicovermindering kan behalen; 

 Uit de bij punt 3 van het dictum genoemde kosten-/batenanalyse wel zal blijken of de zonnepanelen al dan niet in zo’n 
ESCo meegaan (n.a.v. de marktconsultatie) en waarbij de keuze van installatie van de panelen in eigen beheer of via een 
postcoderoos project van WattNu zal worden gemaakt. 

 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Theo Fambach (fractie D66), Jan Portengen (fractie GroenLinks), Lars Voskuil (fractie PvdA). 

 


