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Agendapunt: Concept bod regiona le energiestrategÍe
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Noordoost Bra bant (ag. pnt 5b)

Onderwerp: Regionale energie strategie
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 2020,

gelezenhetvoorstelvanburgemeesterenwethoudersvanLanderdd.d.

l0maart2020;

overwegende dat:
- De regionale energie strategie ruimte biedt voor een lokale aanpak;
- We ons bevinden in een energietransitie die nog vele jaren in beslag zal nemen;
- Het daarom van essentieel belang is onze inwoners zo veel mogelijkte betrekken om
bewustwo rding te creëren;

-

-

Te maken keuzes en koppelkansen erg smaak gevoelig kunnen zijn en afwegingskaders niet
of onvoldoende begrijpelijk zijn voor onze inwoners;

Landschapskwaliteít beterwordt behouden bij het plaatsen van zonnepanelen op daken;
We de volledige capaciteitvan (particuliere en zakelijke) daken in onze gemeente willen
benutten voor de realisatie van de energie-opgave;
We ons rea liseren dat er daarnaast nog aa nvullende maatregelen nodig zijn;
We voorkeur hebben voor lokale en kleinschalige initiatieven boven grootschalige projecten
Opbrengsten maximaalterug zouden moeten vloeien in de lokale omgeving en niet in grote
investeerders of 'cowboys';
We er veelwaarde aan hechten dat onze inwoners actief meedenken om de
maatschappelijke acceptatie te ve rgroten;
We hier tijdig mee moeten starten;
Dit bijvoorbeeld nu al kan door een enquête uit te zetten voor de inwoners van Landerd om

meetedenkenoveronzeopgave,eninzichtte krijgenwaarwensen,kansen,maarook
angsten zitten,
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roept het college van burgemeeteren wethoudes op om

1)

lnwoners nadrukkelijkte betrekken bij de lokale opgave doorhen de gelegenheid te geventl
mee te denken over de afwegingen die gemaakt moeten worden,

r

partieulieren eptimaal kunnen investeren in ronnepanelert;waaronder ook op Eebsuwet vatr
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en gaat overtot de orde van de dag

Ondertekening:

lndieners
Jeroen van den Heuvel, Maashorst Vooruit
Mara Slegers, Progressief Landerd
Harold van den Broek, RPP

Madeleine Hoek, WD
Harry van Tíel, Lijst Zeeland

lordi Zwaans, Democratisch Maashorst
Deze

inde raadsvergaderingvan 28 mei 2020
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