MOTIE
Titel: Ambitie Duurzaamheid

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op 25 maart 2019;

Namens fractie:

CDA en Samen Verder

Constaterende dat:
•

De duurzaamheidsvisie om als gemeente Beesel uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn, door
de raad gevoeld en erkend wordt.

•

In de thematische verdieping behorende bij de duurzaamheidsvisie meer dan 50 acties zijn
genoemd tot 2022.

•

Dat niet duidelijk is of er voldoende capaciteit en deskundigheid is om deze acties in een
tijdsbestek van minder dan vier jaar uit te voeren.

•

Dat er geen duidelijke kaders gegeven worden voor de uitgaven van het
duurzaamheidsmiljoen.

•

De in 2016 vrijgemaakte €300.000,- voor duurzaamheid reeds voor circa de helft opgegaan is
aan onderzoeken.

•

De technieken op het gebied van verduurzaming onderhevig zijn aan razendsnelle
ontwikkelingen.

Overwegende dat:
•

Wij de komende jaren voor forse opgaven staan.

•

Vanuit de ambitieagenda 2018 – 2022 duurzaamheid een prominente plek heeft waarbij
draagvlak en participatie kernwoorden zijn.

•

Ambitie noodzakelijk is, maar passend en haalbaar dient te zijn.

•

Lang niet alle inwoners overtuigd zijn van de noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen.

Roept op:
•

Om te starten met realistische actiepunten die uitgaan van: wat we weten, wat zich al
bewezen heeft en wat betaalbaar is voor iedereen, waarbij prioritering wordt aangebracht.

•

De huidige ambtsperiode vooral de focus te leggen op bewustwording, waarin het ervaren van
de duurzaamheidsmaatregelen door de gemeenschap centraal staat.

•

De ontwikkelingen te volgen en pas plannen te maken als er meer duidelijkheid is over een
thema of onderdeel dan wel als ons dit wordt opgelegd.

•

Tot een jaarlijkse evaluatie waarin de gezette stappen en behaalde resultaten inzichtelijk
worden gemaakt.

•

In 2022 het actieplan voor de periode 2023-2026 op- en vast te stellen waarbij de uitkomsten
uit de jaarlijkse evaluaties worden meegenomen.

•

Benodigde begeleiding en onderzoek sober en doelmatig uit te voeren. Wanneer blijkt dat er
voor begeleiding en onderzoek cumulatief meer dan 10% van het beschikbare 1 Miljoen
(€100.000,-) nodig is, dat het college de vraag hiervoor vooraf ter besluitvorming aan de raad
voorlegt.

En gaat over tot de orde van de dag.
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