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Amendement Programma Energietransitie
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 6 juni 2019,

Gelezen het raadsvoorstel'Progra

m

ma Energietra nsitie'.

Constaterende dat:
De tekst van het voorstel onvoldoende duidelijkheid biedt over de opgave van de energietransitie
voor de komende jaren;
Het voorstel daardoor ook onvoldoende duidelijk is over de inzet van de gevraagde € 200.000;
De informatiebijeenkomst over de Regionale Energietransitie heeft laten zien dat in L jaar de
opgave voor Zwartewaterland en de regio duidelijk moet worden;
De opgave in de RES het resultaat is van een onderhandelingsproces van de regionale partners.

-

Overwegende dat:
Het wenselijk is de opgave voor de energietransitie helder te formuleren;
Het wenselijk is dat de inzet van € 200.000 duidelijk wordt beschreven;

-

Voorts overwegende dat:
De energietransitie een kwestie van lange adem is (met de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn en
in 2050 energie neutraal) en mede afhankelijk is van technologische ontwikkelingen;
De eerste stappen nu wel gezet moet worden in de vorm van opwekking van zonne-energie en
wíndenergie, maar deze stappen niet te groot moeten zijn om toekomstige technologische
ontw¡kkelingen ook de kans te geven;
Er nog veel discussie is over de locatie van zonnevelden en windmolens;
Een kader voor de locatie-afweging van zonnevelden gewenst is om zo pilots met een beperkte
omvang voor zonnevelden te kunnen beginnen;

-

Verder overwegende dat:
ledereen in Zwartewaterland deel moet kunnen nemen aan de energie transitie; ook degene met
een kleine beurs, een huurwoning en/of een monumentaal pand;
De lasten lokaalgevoeld worden;
De lusten daarom ook lokaalgeïncasseerd moeten kunnen worden;

-

Besluit:
De tekst van het besluit bij het voorstel Energietransitie in zijn geheel te laten vervallen en vervangen door:
"De raad van de gemeente Zwartewaterland, ...... besluit":
7. Het programma Energietransitie voor kennisgeving aan te nemen;

2.

De opgave voor de energietransitie

tot 2030 conform bladzijde 9 van het programma vast te

stellen:

3.

a. Besparing:465 TJ;
b. 50 ha zonnevelden en 160.000 panelen op gebouwen;
c. 5 windmolens;
d. 1 biovergister/biomassa centrale;
e. Een energieneutraliteit van50%;
De opgave voor 2030 als

de

4.
5.
6.

7.
8.
9.

vertrekpunt te zien voor de gemeente Zwartewaterland in het kader van

RES;

ln2O2O beleid en instrumenten te ontwikkelen om de energietransitie voor iedereen toegankelijk

te maken;
Dat de inkomsten uit de energietransitie binnen de gemeente worden ingezet en dat hiervoor het
beleid wordt ontwikkeld;
Het afwegingskader voor het uitvoeren van 3 pilots voor zonnevelden vast te stellen (bijlage 6 van
het programma). De omvang van elke pilot is maximaal 10 ha. Voor het college een definitief
besluit neemt over de pilots, wordt de raad geïnformeerd over het voorgenomen besluit en krijgt
de raad gelegenheid te reageren op het voorgenomen besluit;
De gevraagde € 200.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van de in dit
besluit genoemde projecten, instrumenten en aan communicatie/participatie;
De participatie over de energietransitie nu vorm te geven via het traject van de omgevingsvisie;
Participatie over de warmteopgave in een apart traject op te pakken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 juni 2019
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