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A M E N D E M E N T 2017-01-10b 

Dit amendement heeft betrekking op voorstei nr. 449236 

Onderwerp: Streefdata Energievisie Noordoostpolder 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. Het rijk en 70% van de onderzochte gemeenten het streven hebben om pas na 

2030 energie neutraal te zijn; 
2. De visie de ambitie uitspreekt dat we onze koppositie willen behouden en 

versterken; 

3. We als gemeente 8,5 Peta Joule verbruiken en daarvan 3,8 (44%) zelf opwekken. 

Van mening dat 
1. We landelijk gezien goed op koers liggen v.w.b. milieudoelstellingen en 

energieneutraliteit; 
2. Uitvoering van de Energieneutraal visie gebaseerd moet zijn op reëel haalbare 

doelen; 
3. Investeringen in kansrijke projecten passen in de jaarlijkse verdeling van de 

begroting; 
4. Koploper zijn in dit verhaal geen doel op zich behoeft te zijn; 
5. We lokaal bedrijven geen beperkingen op moeten leggen via milieumaatregel of 

duurzaamheidseisen. 
besiuit 

1. de visienota 'Noordoostpolder energieneutraal' gewijzigd vast te stellen, met dien 
verstande dat: 
- de streefdatum van energieneutraal van 2030 wordt aangepast naar 
'uiterlijk 2050 
- pag. 6: 'de gemeentelijke organisatie wordt voor 2025 energieneutraal' 
gewijzigd wordt in 'de gemeentelijk organisatie wordt uiterlijk 2030 
energieneutraal' 
- pag. 7: 'Initiatieven uit het bedrijfsleven stimuleren ' gewijzigd wordt in 
'Initiatieven uit het bedrijfsleven en particulieren stimuleren en 

participatie in nieuwe energieprojecten mogelijk te maken' . 
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