
Motie ‘Stap voor stap naar een energieneutraal 2030’

Onderwerp: Duurzaamheid

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): John Haverdil (PvdA), Erik Schieven (Lokaal Belang), Heini Peters (SP),  Ine 
Woudstra (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

gehoord:
 - de bijdrage van Lokaal Belang tijdens de algemene beschouwingen, waarin Lokaal Belang de zorg
uitsprak of het doel van het Akkoord van Groenlo, energieneutraal in 2030, gehaald zal worden;
- in de daarop volgende commissievergadering dat ook andere fracties zich over bovenstaande
zorgen maken;

gelezen:
- de ambities in het coalitieakkoord en het recent vastgestelde “uitnodigingskader lokale duurzame
energie opwekking”;

van mening dat:
1. De zorg reëel is of de doelstelling: energieneutraal in 2030 gehaald zal worden binnen de 

kaders van het huidig vastgestelde beleid;
2. Deze zorg niet alleen betrekking heeft op de gemeente Oude IJsselstreek, maar op alle

ondertekenaars van het Akkoord van Groenlo;
3. Zo snel mogelijk duidelijk moet worden wat er moet gebeuren om deze doelstelling alsnog te

realiseren;

draagt het college op om te onderzoeken:
a. Waar we nu staan als gemeente Oude IJsselstreek en alle andere ondertekenaars van het 

akkoord van Groenlo met betrekking tot het halen van de doelstelling energieneutraal in 2030;
b. Of de doelstelling: energieneutraal in 2030 gehaald zal worden binnen de kaders van het 

huidig vastgestelde beleid;
c. Welke stappen er verder nog gezet moeten worden om de doelstellingen uit het Akkoord van 

Groenlo te halen;
d. Hoe en wanneer deze stappen gezet moeten worden om de doelstellingen uit het Akkoord 

van Groenlo te halen;
e. De resultaten van dit onderzoek voor maandag 14 oktober 2019 aan de raad terug te 

koppelen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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