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MOTIE 2020-06-14m

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad als doel gesteld heeft dat de gemeentelijke organisatie in 2025 energieneutraal is;
2. de gemeente 94 gebouwen in beheer heeft, op dit moment 16 % (van 2,8 miljoen kWh) van 

haar elektriciteitsverbruik zelf opwekt en ruim 250.000 m3 aardgas per jaar gebruikt;
3. de gemeenteraad in 2015 de motie ‘gemeentelijk gasverbruik’ (met 24 stemmen voor) heeft 

aangenomen, waarmee het college werd opgeroepen om ‘een traject te starten dat zich richt 
op het (zoveel als mogelijk) reduceren van het aardgasverbruik van de gemeentelijke 
organisatie’;

4. de jaren daarna is gewerkt aan onderzoek naar het energieneutraal maken van 17 
gemeentelijke gebouwen en het (met ondersteuning van gemeente Zeist en een 
onderzoeksbureau) opstellen van een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning;

5. er vanaf 2020 een structureel bedrag van € 200.000 per jaar beschikbaar is gekomen voor 
het daadwerkelijk uitvoeren van deze maatregelen;

6. in de voorliggende perspectiefnota wordt voorgesteld om dit bedrag vanaf 2021 te gaan 
halveren door hier een bedrag van € 100.000 per jaar op te bezuinigen, waardoor de 
maatregelen pas in 2036 uitgevoerd zullen zijn,

van mening dat
1. we er naar moeten blijven streven de doelstelling van een energieneutrale gemeentelijke 

organisatie rond 2025 te halen;
2. het zeer onwenselijk zou zijn als er € 100.000 euro per jaar bezuinigd wordt op het 

verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen omdat dit, naast uitstel van besparingen, ook 
een negatief effect heeft op het leerproces van gebouwbeheer en er voor zorgt dat natuurlijke 
vervangingsmomenten worden gemist;

3. de gemeente het goede voorbeeld zou moeten geven richting andere pandeigenaren door 
haar eigen gebouwen te verduurzamen;

4. deze bezuiniging op een andere manier ingevuld zou moeten worden, desnoods door 
incidentele dekking van de reeds geplande investeringen,

verzoekt het college
in de begroting niet € 100.000 te gaan bezuinigen op verduurzaming van gemeentelijke 
gebouwen, maar deze bezuiniging op een andere manier in te vullen

en gaat over tot de orde van de dag.
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