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Dit amendement heeft betrekking op voorstei nr. 449236 

Onderwerp: Energiebesparing in visienota Noordoostpolder energieneutraal 

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

overwegende dat 
1. in de visienota Noordoostpolder energieneutraal de doelstelling 'energiebesparing' 

wel expliciet wordt benoemd voor het bedrijfsleven (pag. 6, punt 3); 
2. in de visienota 'energiebesparing' voor inwoners niet expliciet wordt benoemd 

(pag. 6, punt 4), 

van mening dat 
1. het nu gehanteerde begrip 'energietransitie' niet eenduidig ook energiebesparing 

omvat; 
2. energiebesparing een essentieel onderdeel Is van het energieneutraal maken van 

Noordoostpolder; 
3. energiebesparing door inwoners daarom moet worden gestimuleerd en 

gefaciliteerd; 

4. dit daarom expliciet in de visienota moet worden benoemd, 

besiuit 
de visienota "Noordoostpolder energieneutraal" als volgt gewijzigd vast te stellen, 
door op pagina 6 punt 4 te vervangen door: 
4. Inwoners bewegen mee te gaan in energiebesparing en in de energietransitie. 
Draagvlak creëren om mee te gaan in energiebesparing en in de transitie om naar 
volledig schone energiebronnen over te stappen. 

A Vergroten van kennis hierover bij huiseigenaren, sociale huurders en verenigingen 
van eigenaren. 

A Inwoners faciliteren, informeren en ontzorgen. 

Ondertekening en naam: 
De fractie(s) van: 
SP 

Voor: 

Tegen: 
as-

Besluit gemeenteraad: 

Naam: 
Juup Nijholt 

i \ W r V \ e t * x - ^ . v ^ VVW^J U i i r > . < A « . i ~ 

Aangenomen / verworpen 



Amendement 2017-01-10c m.b.t. energiebesparing in visie (SP) 

® 
M. Uitdewilligen 
WJ . Veendrick 
J.C.M. G o o ^ m i 
B.H. Reussing 

G. J.J. vanderWal 
F.P.J. van Erp 
J. van der Boon 

Christenunie SGP 
H. van Keulen 
H.J. Lambregtse 
J. Simonse 
T.J. van Dij 
J.W. Simonse 

T. Tuinen 
E. van Elk 
T. van Steen 

B. Wielenga 
W.P. Keur 
E. Lindenbergh 

SP» 
T.G. Hoekstra 
J.L.M. Nij! 
M. Dekker 

Voor: 25 Tegen: 2 Totaal: 27 

ONS Noonloostpolcler 
O m » n i e u w * l a ine r i l ev lng 

L.H.M. Lammers 
S. Werkman 
A.D. van de Beek 

^PvBAa 
GROENLINKS 
R. van der Velde 
H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Ve 
G.P.F. Vilè 

T. Nijdam 

NOORDOOSTPOLDI 


