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

Dit a m e n d e m e n t hee f t b e t r e k k i n g op voo rs te i nr. 4 4 9 2 3 6 

O n d e r w e r p : Jaarlijks uitvoeringsprogramma energievisie. 

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

overwegende dat 
1. de evaluatie Duurzaamheidsplan in haar conclusie beschrijft dat de belangrijkste 

duurzame ontwikkelingen zich de komende jaren voordoen op gebieden waar het 
voor de gemeente moeilijk is invloed uit te oefenen en gelet hierop wordt 
aanbevolen focus aan te brengen in het beleid/koers, de zogenaamde Focus+; 

2. bestuurlijk ook de wens is te focussen op een beperkt aantal thema's; 
3. voordeel hiervan is dat beschikbare middelen gerichter kunnen worden ingezet; 
4. een meerderheid van de raad deze Focus+ heeft onderschreven, 

van mening dat 
1. de visienota "Noordoostpolder energieneutraal" niet genoeg Focus+ is; 
2. de visienota onderdelen bevat waar de gemeente weinig/geen invloed op kan 

uitoefenen, of die niet haalbaar zijn gezien de beperkt beschikbare middelen; 
3. in de visienota SMART-geformuleerde doelstellingen ontbreken evenals een 

strategisch plan; 
4. met de vaststelling van deze visienota te ruime kaders worden vastgesteld voor 

een door college jaarli jks op te stellen uitvoeringsprogramma; 
5. vanwege het ontbreken van de Focus+, SMART-geformuleerde doelstellingen en 

strategisch plan, de raad moet worden betrokken bij het uitvoeringsprogramma 
door vaststelling hiervan, 

besluit 
de visienota "Noordoostpolder energieneutraal vast te stellen, met dien 
verstande dat jaarlijks aan de raad een uitvoeringsprogramma ter 
vaststelling wordt voorgelegd, met daarin de te ondernemen activiteiten. 
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