
 Vragen CDA mbt Concept Energie Agenda

1. Financien pagina 3: In deze alinea is opgenomen “Of deze inzet en middelen voldoende zijn 

om de resultaten uit het actieplan te behalen moet in de tijd blijken”. Aan welke termijn 

denkt het college hierbij?

2. In het raadsvoorstel is op pagina 3 een tabel opgenomen met de investeringsagenda, die is 

onderverdeeld in Onvermijdelijk en wensen/ambities. Klaarblijkelijk zijn er al keuzes gemaakt 

door het college. De onderverdeling is voor onze fractie niet te herleiden uit de inschatting 

zoals die op pagina 7 van de agenda is opgenomen. 

3. Betrekken inwoners; er komt nogal wat af op onze inwoners en bedrijven. Er is opgenomen 

dat er 1 a’2 bijeenkomsten te organiseren/faciliteren in de zomer. Is dit niet weinig om te 

communiceren en is dit niet in de verkeerde periode? 

4. In de concept agenda is op pagina 1 opgenomen dat “Voor een goede start en om dit beleid 

vorm te geven een substantieel deel in de begroting 2019 wordt vrijgemaakt’. Graag 

toelichten, waar is dit budget voor bedoeld, welk bedrag; dit budget in 2019 is niet in het 

voorstel opgenomen. 

5. Gemeentelijk vastgoed; wij missen de voorbeeldfunctie die de gemeente hierin heeft. 

Waarom is er niets opgenomen over bijvoorbeeld het stadskantoor/stadhuis om deze verder 

te verduurzamen? Bijvoorbeeld toepassen van betere isolatie, gasvrij maken etc. De ambities 

uit het interbestuurlijk programma, pagina 3 van de agenda, zijn weinig ambitieus: “vastgoed 

wordt in tranches verduurzaamd gericht op een energieneutrale voorraad in 2014”. Zoveel 

vastgoed heeft de gemeente nou ook weer niet in eigendom. Waarom wordt vastgehouden 

aan deze ambitie en niet eerder gestreefd naar energieneutrale voorraad?

6. In de agenda is opgenomen dat huiseigenaren moeten geinformeerd worden over de 

verschillende maatregelen die woningen kunnen verduurzamen (pagina 2 agenda). “De 

gemeente streeft ernaar binnen 4 jaar minimaal 100 woningen gasloos te maken”. Graag 

concreet hoe de gemeente dit gaat doen. Daarbij lijkt dit een lastige opgave te worden voor 

de woningen in de binnenstad? Dit geldt ook voor het afsluiten van het gas voor deze 

woningen. 

7. Windmolens; op pagina 2 is aangegeven dat de gemeente meewerkt bij voldoende draagvlak 

aan de realisatie van kleine, particuliere windmolens in het buitengebied. De schaal moet in 

verhouding zijn met lokale bebouwing. Wat wordt bedoeld met ‘voldoende draagvlak’, en 

wat is bij dit onderdeel anders dan reeds in het bestemmingsplan landelijk gebied is 

opgenomen mbt windmolens (onder 3.2.5 onderdeel g)? 

8. Parapluplan windturbines; Er wordt blijkbaar nog een afzonderlijk parapluplan opgesteld. 

Wat zijn hiervan de kosten? Waarom is gekozen om windturbines de plaatsen op bestaande 

bouwpercelen? Dienen er telkens (externe) rapportages te worden opgesteld waaruit dan 

moet blijken dat de windturbines goed inpasbaar zijn?

9. Op pagina 3 wordt gesproken oer een afwegingskader dat gemeentes kunnen ontwikkelen 

om in afstemming met inwoners te bepalen welke uitgangspunten gelden voor de inpassing 



van duurzame opwek. Waarom wordt hier het voorbeeld van zonneweiden genoemd, terwijl 

elders in de stukken staat dat het niet wenselijk is om zonneweiden toe te staan?

10. Op pagina 4 in de tabel is opgenomen onder Verduurzamen bestaande bouw een onderdeel 

opgenomen ‘Onderzoek en begeleiding fondsen en subsidies (bijv revolverend fonds) om 

ambitie 100 woningen aardgasvrij te maken. Daarnaast is op pagina 5 opgenomen onder 

‘voorstel aanpak’ onderdeel Randvoorwaarden, in de laatste alinea een randvoorwaarde 

benoemd mbt verkennen en ontwikkelen financiele oplossingen, waarbij een verwijzing 

gemaakt wordt naar een motie 12 november. Wordt hiermee de door het CDA in de 

begrotingsraad ingediende motie Duurzaamheidslening Oudewater bedoelt? Dit lijken 2 

verschillende dingen te zijn? 


