Achtergrondinformatie: Toetsing aan de kaders Energietransitie & Duurzaamheid
a. Inhoudelijk












De voorstellen mogen niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid
Het plan bevat stappen om te komen tot opwekking, opslag, distributie en ruimtelijke inpassing
Het plan geeft aan wie (marktpartijen en overheden) welke actie uitvoert
In het plan worden meetbare tussendoelen opgenomen die aantoonbaar per te noemen datum
realiseerbaar zijn
De verduurzaming van woningen is geen onderwerp voor de Dialooggroep (elders belegd)
De broeikasgasvermindering via verduurzaming van woningen mag worden beschouwd als bijdrage
aan de strategische opgave
CO2 vermindering die bereikt wordt via het thema “Circulaire economie” mag worden beschouwd als
bijdrage aan de strategische opgave
Maak de afweging tussen belasting van het milieu en economisch nut zichtbaar in de voorstellen
Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk lokaal, wat bijdraagt aan regionaal, energie op te wekken
Toelichting: Dit is het streven, maar hier moet niet rigide mee om worden gegaan
Bij de voorstellen wordt waar mogelijk rekening gehouden met de WHO normen schone lucht
Bij de uitwerking van de voorstellen Energietransitie de juridische en financiële mogelijkheden vanuit
het landelijke klimaatakkoord maximaal benutten

b. Proces








Het voorstel van de Dialooggroep is uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar, waarna besluitvorming na
het zomerreces zal plaatsvinden
Het proces t.a.v. de Regionale Energie Strategie en het proces t.a.v. de Dialoog over Energie
moeten op elkaar worden afgestemd voor wat betreft inhoud en proces
Alle belangen zijn – zo mogelijk - vertegenwoordigd in de Dialooggroep
Alle deelnemers committeren zich aan de voorkant expliciet aan de opgave en de kaders
Het voorstel van de Dialooggroep is Smart geformuleerd

c. Financieel









Bij de voorstellen wordt gekeken welke partijen (markt, overheid, particulieren) gaan bijdragen
aan de financiering
De voorstellen zijn aantoonbaar financieel haalbaar voor marktpartijen en overheden
Financiële haalbaarheid en consequenties zichtbaar maken, ook per doelgroep
Er moet bij de voorstellen en de verdeling van de kosten rekening worden gehouden met de
betaalbaarheid voor de inwoners
Bij de uitwerking van de voorstellen de juridische en financiële mogelijkheden vanuit het
landelijke klimaatakkoord maximaal te benutten
Financiële haalbaarheid en consequenties zichtbaar maken, ook per doelgroep
Betaalbaar voor de inwoners

