Motie
Onderwerp motie:

Slinger aan collectieve opwekking & isolatie

Vergaderdatum:

22 mei 2019

Agendapunt (nr en naam):

1.1

Motie vreemd aan de orde van de dag

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:
1.

Te onderzoeken in hoeverre méér budget beschikbaar kan komen voor gerichtere ondersteuning voor een effectieve en
professionele gemeentelijke energie-coöperatie waarin rekening wordt gehouden met betaalde en onbetaalde activiteiten.
2. In relatie hiermee het proces van de rationalisering van het gemeentelijk vastgoed, voor dat deel van het vastgoed dat niet in
aanmerking komt voor afstoting, te onderzoeken of en op welke wijze de daken om niet beschikbaar gemaakt kunnen worden
voor collectieve opwekking van elektriciteit ten behoeve van de bebouwde omgeving in Gooise Meren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.

Het reduceren van de CO₂-uitstoot één van de voornaamste onderdelen is van de Klimaatafspraken;
De reductie moet komen van diverse bronnen, waarvan de bebouwde omgeving weliswaar de kleinste is, maar ook de meest
uitdagende in verband met de wijze waarop het ingrijpt op het persoonlijke leven;
De gemeenten bij de reductie uit de bebouwde omgeving vanuit het Rijk een leidende rol is toebedeeld;
De reductie moet komen van vermindering van energiegebruik (besparing, isolatie) alsmede van een energietransitie naar de
opwekking van hernieuwbare energie (zon, wind);
De gemeente Gooise Meren via diverse instrumenten budget alloceert voor allerlei initiatieven op het gebied van
duurzaamheid, van inwoners, organisaties en collectieven.

Voorts overwegende dat:
6. De bebouwde omgeving van Gooise Meren in de mix van huizen een bijzondere uitdaging vormt vanwege het relatief geringe
aandeel van woningcorporaties (waarmee een groot deel van de uitdaging terechtkomt bij individuele woningbezitters) en
vanwege de diversiteit en samenstelling van het woningbestand met een relatief groot aandeel van oudere woningen;
7. De bebouwde omgeving van Gooise Meren zich kenmerkt door een relatief groot aandeel monumenten en beschermde
gebieden, waar ten aanzien van isolatie en eigen opwekking in de regelgeving beperkingen zijn opgelegd;
8. Dergelijke woningen en beschermde gebieden derhalve voor opwekking aangewezen zijn op collectieve mogelijkheden, zoals
via de inzet van de daken van maatschappelijk en particulier vastgoed;
9. De gemeente beschikt over een vastgoedbestand dat aan een inventarisatie onderhevig is en waarvan een deel naar
verwachting deel blijft uitmaken van het gemeentelijk vastgoed;
10. De gemeente dat vastgoed waar mogelijk en opportuun kan inzetten om de capaciteit van collectieve opwekking te
vergroten;
11. Die maximale inzet voor collectieve opwekking in het (maatschappelijk) belang is van Gooise Meren in haar uitdaging haar
bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatafspraken.
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