
Memo 
Van:  Pauline Bredt en Rob Roos 

Betreft:  Voortzetting bespreking over Routekaart Energieneutraal 2030 

Datum: . . november 2019 

 

In oktober hebben we de woordvoerders een aanpak voorgesteld voor de bespreking van de 
Routekaart Energieneutraal 2030. Daar is in brede zin mee ingestemd. 

We stellen daarom voor om in de komende commissiebehandeling niet het huidige voorstel te 
bespreken maar met elkaar te overleggen over de volgend punten voor een herziene versie 

 

1. De routekaart is voorzien van een korte kernachtige samenvatting 
2. De routekaart is voorzien van een korte paragraaf die de wettelijke opgaven vermeldt en de 

relatie met de RES aanbrengt, alsmede het principe van uitruil van opgaven binnen de U16 
3. De routekaart wordt aangevuld met korte paragrafen die de volgende onderwerpen behelzen: 

a.  De financierbaarheid, mede in relatie met additionele Rijksgelden  
b.  De wijze waarop de leveringszekerheid energie, wordt geborgd, dan wel dat beleid hierop 

voor het reces van 2020 in het vooruitzicht wordt gesteld 
c.  De wijze waarop hittebestendigheid en waterrobuustheid in beleid en uitvoering vorm krijgt 
d.  De wijze waarop monumenten in het streven naar klimaatneutraliteit ingepast worden 
e.  Een beleid m.b.t. zonnevelden voor het reces van 2020 in het vooruitzicht te stellen in 

relatie met (voorgenomen) Rijks- en Provinciaal beleid t.a.v. het groene hart en 
veenweidegebieden 

f.  De randvoorwaarden, cq beperkingen bij de maatregelen benoemen zoals die in de 
Rijksdocumenten staan vermeld 

g.  De wijze waarop aan inwonerparticipatie m.b.t. de klimaatopgaven vorm wordt gegeven 
4. De teksten in de routekaart anders te formuleren zodat deze kort en niet multi-interpretabel zijn, 

maar ook begrip en draagvlak bevorderen voor de uitvoering van de opgaven 
5. Een paragraaf toe te voegen met maatregelen die inwoners per direct kunnen gaan treffen met 

een verwijzing naar subsidiemogelijkheden (laaghangend fruit) 
6. Verder lijkt het ons zinnig om te bediscussieren/een visie te ontwikkelen op 

a. het al dan niet oprichten van een (boven)gemeentelijke energie coöperatie (denk dat we 
hierover inhoudelijk flink van mening kunnen verschillen)  

b. of de routekaart in de ambitie wel of niet verder kan gaan dan de ambities die in het 
College Werkprogramma staan vermeld.  

Deze laatste beide punten zijn meer principiële discussies. 
 

Op basis van de bespreking van bovenstaande punten willen we één of meerdere moties formuleren. 
Deze vormen dan de opdracht voor het college voor een herziene Routekaart. 


