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AMENDEMENT

2016-01-10e

Dit amendement heeft betrekking op voorstei nr. 449236
Onderwerp: energiebesparing in de visie nota Noordoostpolder energie neutraal
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in nota gesteld wordt dat deze lokale energienota in lijn ligt van het eerder
afgesproken nationaal energieakkoord;
van mening dat
1. in deze lokale nota met geen woord over gerept wordt over belastingen en
netwerkkosten als gevolg van het uit te voeren nationaal energie-akkoord;
2. burgers,maar ook bedrijven hierover wel van op de hoogte gesteld dienen te
worden;
3. in de overstap naar schonere energiebronnen, het college haar burgers en
bedrijven, meer dan nu het geval is, het totale plaatje voor moet houden;
4. het college haar burgers en bedrijven niet alleen dient te wijzen op het zuiniger
omgaan met energie en daar vervolgens doelen aan te koppelen, maar dat het
college daarnaast veel beter met haar burgers moet communiceren over wat deze
overgang naar schonere energie voor hen gaat betekenen, zowel in positieve
maar ook in negatieve zin;
5. door burgers en bedrijven hierin tijdig mee te nemen en hen te vertellen dat de
rekening van deze overgang naar schone energie op een eerlijke manier verdeeld
zal gaan worden, een betere weg is dan er mee te worden overvallen,
besiuit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat
de tekst onder punt 4 op pag. 6 als volgt wordt aangevuld:
Draagvlak creëren om mee te gaan in de transitie om naar volledig schone
energiebronnen te gaan en hen daarbij het eerlijke verhaal voor te houden.
Draagvlak In deze Is van zeer groot belang. Nationaal en lokaal beleid staan nlet
los van elkaar. Laat burgers vooraf weten dat belastingen en kosten, dle
verhaald worden via hun energienota eerlijk verdeeld moeten gaan worden de
komende tijd.
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