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Onderwerp: Tijdslijn en tussendoelen in duurzaamheidsprogramma en Lokaal 
Energie Akkoord 

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

overwegende dat 
1. in de visienota Noordoostpolder energieneutraal een duidelijk einddoel staat 

beschreven: energieneutraliteit in 2030; 
2. in de visienota puntsgewijs staat beschreven wat we gaan doen om dit einddoel te 

behalen; 
3. er in de visienota geen beoogde tijdslijn en nauwelijks SMART geformuleerde 

tussendoelen zijn weergegeven; 
4. er op basis van de visienota jaarli jks een duurzaamheidsprogramma wordt 

opgesteld met concrete activiteiten, 

van mening dat 
1. een beoogde tijdslijn en SMART geformuleerde tussendoelen noodzakelijk zijn ter 

controle van de koers van het proces opdat het einddoel wordt behaald; 
2. de energietransitie in samenwerking met inwoners en bedrijfsleven zal moeten 

worden gerealiseerd, waardoor het soms moeilijk is vooraf doelstellingen SMART 
te formuleren; 

3. tussendoelstellingen en de beoogde tijdslijn door veranderende inzichten kunnen 
wijzigen; 

4. de raad daarom jaarli jks op een flexibele wijze moet worden geïnformeerd over de 
koers van het proces, 

verzoekt het college 
1. vanaf 2018 aan het duurzaamheidsprogramma een hoofdstuk toe te voegen met 

daarin puntsgewijs (voor de punten uit de visienota waarvoor dat mogelijk is) het 
resultaat op dat moment, een beoogde ti jdsli jn tot 2030 en SMART geformuleerde 
tussendoelen, 

2. een beoogde tijdslijn met (waar mogelijk) SMART geformuleerde tussendoelen 
onderdeel te laten zijn van het Lokaal Energie Akkoord 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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