Raadsvergadering: 12 nov 2018
Besluit: Aangenomen
Stemverklaring: CU
Voor: HOP, VVD, CDA, D66,
GL, ND, PvdA en CU
Tegen: SH

MOTIE 05
Datum ingekomen:

08 november 2018

Volgnummer:
Status:

AANGENOMEN

Registratienummer:

E201841084

Onderwerp:

Duurzaamheidsfonds in Heerhugowaard

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 december 2018
behandeld agendapunt Raadsbegroting 2019
Constaterende dat:
- Veel van de duurzaamheidsdoelstellingen en taken bij de gemeenten worden neergelegd
- De gemeente Heerhugowaard de ambitie heeft om energieneutraliteit te bereiken in 2030
- Duurzaamheid een belangrijke pijler is in de Raadsagenda 2018-2022
- Het college voornemens is om een plan op te stellen voor een Energieneutraal
Heerhugowaard 2030
- Er veel winst behaald kan worden bij grotere en veelgebruikte objecten, zoals scholen,
VVE’s, bedrijfs(verzamel)gebouwen, (sport)verenigingen en maatschappelijke
instellingen
- De gemeente geen ondersteuning biedt in het financieren van grote projecten
- Diverse gemeenten in het land succesvol een duurzaamheidsfonds hebben ingesteld
- Er zich genoeg middelen in de reserve Duurzaamheid bevinden
Overwegende dat:
- De energietransitie noodzakelijk is om niet afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen
- Financiering voor het verduurzamen van gebouwen een groot struikelblok is voor Vve’s,
scholen, (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen
- De gemeente alle mogelijke maatregelen moet nemen om een stimulerende factor te zijn
- De huidige reserve Duurzaamheid een revolverend karakter heeft
- Duurzaamheidsinitiatieven ook daadwerkelijk moeten bijdragen aan de Co2-reductie in
onze gemeente
Spreekt uit:
Verduurzaming is in ons maatschappelijk belang, de gemeentelijke financiering dient hierop
aangepast te worden om de doelstellingen te behalen.
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Verzoekt het college:
-

-

Duidelijke voorwaarden te stellen die gericht zijn om de CO2-reductie in Heerhugowaard
te behalen
Het Duurzaamheidsfonds Heerhugowaard beschikbaar te stellen voor inwoners, VVE’s,
scholen, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun
vastgoed willen verduurzamen
Met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota 2019 over de voorwaarden die worden
verbonden aan de projecten en daarnaast periodiek te informeren over de bestedingen
die er mee gedaan worden.

En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

GroenLinks
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