MOTIE nr
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door de fractie van D66
Agendapunt 13
Raadsvergadering dd. 11 juli 2017
Onderwerp: Behalen doelen Tynaarlo Energieneutraal 2030

De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 11 juli 2017
overwegende, dat:
- de gemeente Tynaarlo zichzelf tot doel heeft gesteld om in 2030 volledig energieneutraal te
zijn;
- de gemeente op dit moment wel stappen onderneemt om dit doel te bereiken, maar dat het
momenteel regelmatig voorkomt dat energie- en duurzaamheidsinitiatieven later in
behandeling worden genomen door de gemeente, of worden doorverwezen naar de
provincie;
- behandeling op lokaal niveau sneller en efficiënter kan, prettiger is voor de aanvragers
(inwoners), en dat lokale kennis van ontwikkelingen in de omgeving de kans van slagen van
energie- en duurzaamheidsinitiatieven;
verzoekt het college:
- om in 2017 een extra budget van € 40.000 en in 2018 een extra budget van € 80.000
beschikbaar te stellen voor het versterken van de inzet op het voorlichten en adviseren van
inwoners, en het stimuleren en faciliteren van energie- en duurzaamheidsinitiatieven;
- deze gelden te dekken uit de Algemene reserve grote investeringen (Argi);
en gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 11 juli 2017

Ondertekend door:
Fractie D66

Toelichting:
De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om per 2030 volledig energieneutraal te zijn.

Dat lijkt nog ver weg, maar is in feite al over iets meer dan 3 raadsperioden. Het is dan ook
van belang dat niet alleen naar deze “stip op de horizon” wordt gekeken, maar dat er ook
concrete stappen worden genomen tussendoor.
Ook al neemt de gemeente Tynaarlo op dit moment al stappen. Zo worden energie- en
duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bevolking bijvoorbeeld ondersteund, geadviseerd en
gefaciliteerd. Er komen echter al een tijd signalen binnen dat in de praktijk aanvragen een tijd
moeten blijven liggen, of dat wordt doorverwezen naar de provincie. Daarmee komen
initiatieven helaas niet, of later, van de grond.
Deze motie voorziet in het vrijmaken van een tijdelijk budget voor anderhalf twee jaar, zodat
aanvragen die binnenkomen sneller, beter en efficiënter kunnen worden behandeld. Uit deze
inzet kan dan gekeken worden of de daadwerkelijke behoefte aan andere (financiële) inzet
aan bijvoorbeeld zonneleningen of startsubsidies voor bijv buurtteams toe neemt. Hierover
zal een nieuwe gemeenteraad moeten beslissen. En belangrijker: dat meer van de
initiatieven worden gerealiseerd, zodat de stip op de horizon ook daadwerkelijk een
bestemming is.

