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MOTIE nr
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)
Motie ingediend door fracties GroenLinks en Partij van de Arbeid
Agendapunt 13, Perspectievennota 2017
Raadsvergadering dd 11 juli 2017
Onderwerp: Inkoop duurzame stroom
De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen;
Constaterende dat:
- Gemeenten hebben afgesproken vanaf 2015 alleen nog maar duurzame energie in te
kopen;
- De gemeente Tynaarlo aan de vooravond staat om de benodigde energie voor verlichting
van de openbare weg en haar gebouwen opnieuw in te kopen;
- De gemeente Tynaarlo haar stroom op dit moment (ook vanwege prijsvoordelen) via een
collectief inkoopt.

Overwegende dat:
- De gemeente Tynaarlo in 2030 energieneutraal wil zijn en de gemeente daarbij een
belangrijke voorbeeldfunctie vervult;

- Er in Drenthe inmiddels volop 100 procent duurzame energie wordt opgewekt en deze
energie mogelijk ook door lokale overheden kan worden ingekocht (zoals ook bijvoorbeeld
in de Achterhoek gebeurt);
- De gemeente in haar inkoopbeleid inzet op maatschappelijk verantwoord handelen. Door
gegarandeerde groene stroom lokaal/regionaal in te kopen kan de gemeente een
significante bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie en de regionale
economie in Drenthe.

Draagt het college van Tynaarlo op om:

Te onderzoeken:
- hoe duurzaamheid (naast prijsvoordelen) een gelijkwaardige rol in het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid van Tynaarlo kan gaan spelen;
- welke mogelijke alternatieven er bestaan naast de inkoop via het huidige collectief;
- bij het in kaart brengen van deze alternatieven niet alleen de prijs inzichtelijk te maken
maar tevens de mogelijkheid om te eisen (in de aanbesteding) dat de stroom uitsluitend
afkomstig is van 100 procent duurzame, lokale/regionale bronnen en gedekt wordt door
groencertificaten (Garanties van Oorsprong);
- hierover terug te rapporteren aan de gemeenteraad;
- eventuele kosten van het onderzoek te dekken uit de algemene reserves.
en gaat over tot de orde van de dag.
Vries, 11 juli 2017
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