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Onderwerp
Vervolg raadsakkoord - onderwerp energietransitie
Voorstel
In te stemmen met het vervolg op het raadsinitiatief over de energietransitie door
opdracht te geven tot:
1. de verkenning van een kennisfunctie en;
2. een afwegingskader voor experimenten met de energietransitie.

Aanleiding
Op maandag 12 november kwamen verschillende inwoners, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en raadsleden bijeen tijdens een bijeenkomst over het
thema Energietransitie. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de uitvoering van het
raadsakkoord. Bij de aanbieding van het verslag van de bijeenkomst is aangegeven dat
de aanwezigen in het eerste kwartaal van 2019 nader bericht over het vervolg krijgen.
Dit voorstel voorziet in een aanzet daartoe.
Overwegingen
Het voorstel is het vervolg op de bijeenkomst in twee sporen uit te werken: een
kennisfunctie en een afwegingskader.
Kennisfunctie
Spoor één betreft de verkenning van de opbrengsten en kosten van een kennisfunctie
over energietransitie. Diverse aanwezigen op 12 november spraken een zekere
ondersteuningsbehoefte uit. Deze behoeften variereerden:




De behoefte aan kennis over de techniek van de energietransitie;
De behoefte aan uitwisseling van rapportages, visies en onderzoeken over de
energietransitie;
Een behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van het enthousiasme over de
energietransitie bijvoorbeeld binnen dorpen.

Het voorstel aan de raad is de opdracht te geven tot een analyse van de bestaande
kenniscentra en informatievoorzieningen, de ontsluiting hiervan voor onze inwoners en
bedrijven en de verkenning van een kennisfunctie voor inwoners en ondernemers in
Heerenveen.

Deze opdracht is als volgt afgebakend:
1. Maak inzichtelijk welke kennisbehoefte inwoners en ondernemers hebben.
Inventariseer welke onafhankelijke relevante kennisbronnen beschikbaar zijn en
hoe toegankelijk deze zijn, maak inzichtelijk welke meerwaarde een lokale
kennisfunctie biedt. Neem hierin ook de ervaringen mee rond het Friese duurzaam
bouwloket, Milieucentraal en de Energiewerkplaats.
2. Doe een voorstel voor de opbouw van de kennisfunctie en de beoogde looptijd;
3. Geef inzicht in wat een kennisfunctie kost (incidenteel en structureel);
4. Rapporteer de uitkomsten van deze opdracht aan de raadscommissie ROM en het
college;
5. Vraag voor de bespreking van de uitkomsten in de commissie ROM een standpunt
van het college over de uitkomsten zodat de commissie dit kan afwegen bij de
commissiebehandeling;
6. Zorg voor aanlevering van de uitkomsten voor mei 2019.
Voor de uitvoering van deze opdracht is een budget voor de inzet benodigd. Het voorstel
is bij het eerste verzamelbesluit van 2019 een budget van 20.000 EUR (indicatief)
beschikbaar te stellen.
Afwegingskader
Het tweede spoor betreft het formuleren van een afwegingskader op basis waarvan de
raad transparant en volgbaar experimenten met de energietransitie kan faciliteren. Op 12
november werd duidelijk dat verschillende dorpen, straten maar ook ondernemers willen
experimenteren met de energietransitie. Dit spitst zich vooral toe op gasloze dorpen,
wijken, straten of bedrijven(terreinen).
Als de raad deze initiatieven wil ondersteunen door het beschikbaar stellen van middelen
(in EUR, menskracht, deregulering enzovoorts) is het raadzaam op een transparante
wijze een afweging te maken welke initiatieven op steun kunnen rekenen. Tegen deze
achtergrond is het voorstel de volgende opdracht te verstrekken:
1. Maak inzichtelijk op welke wijze de gemeenteraad experimenten met
energietransitie kan ondersteunen. Wat kan de ondersteuning betekenen? Hoe is
de verhouding tot bestaande initiatieven als het project Energie transitie plannen
voor wijk en dorp (streekagenda 2019)?
2. Stel een concept afwegingskader op op basis waarvan de raad transparant en
volgbaar experimenten met de energietransitie kan faciliteren;
3. Doe een voorstel voor een procedure voor de beoordeling van initiatieven;
4. Rapporteer de uitkomsten van deze opdracht aan de raadscommissie ROM en het
college;
5. Vraag voor de bespreking van de uitkomsten in de commissie ROM een standpunt
van het college over de uitkomsten zodat de commissie dit kan afwegen bij de
commissiebehandeling;
6. Zorg voor aanlevering van de uitkomsten voor mei 2019.
Voor de uitvoering van deze opdracht is een budget voor de inzet benodigd. Het voorstel
is bij het eerste verzamelbesluit van 2019 een budget van 30.000 EUR (indicatief)
beschikbaar te stellen.
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Effecten
Het beoogd effect is op korte termijn het enthousiasme en de betrokkenheid van de
aanwezigen van 12 november te kunnen beantwoorden met een aanbod van de
gemeenteraad.
Beleid en regelgeving
Interbestuurlijk programma (IBP)
Klimaatakkoord
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
In het eerste kwartaal van 2019 zal het college een voorstel aan de raad doen over een
breed programma duurzaamheid. De energetransitie maakt hier onderdeel van uit.
Tussen dit programma en dit raadsvoorstel over een vervolg op 12 november liggen
raakvlakken. Daarmee zou gesteld kunnen worden dat de uitvoering van de opdrachten
zoals geformuleerd in dit raadsvoorstel onderdeel uitmaakt van bestaande voornemens.
En geen extra middelen vraagt. Helder is echter dat binnen het programma
duurzaamheid keuzes gemaakt moeten worden over prioriteiten. Om los van deze
prioriteitstelling voortgang te kunnen organiseren op het vervolg op 12 november is het
voorstel incidenteel voor beide opdrachten extra middelen beschikbaar te stellen.
Als de raad instemt met dit voorstel zal voor het verzamelbesluit een nadere inschatting
van de benodigde middelen gemaakt worden. Daarom zijn de hier genoemde bedragen
indicatief.
Vervolgaanpak
De uitvoering van de opdrachten vindt plaats onder regie van de raadsinitiatiefgroep. De
raadsinitiatiefgroep maakt hier afspraken over met de gemeentesecretaris. Zodra de
gemeenteraad het afwegingskader en de procedure zoals beschreven in spoor 2 heeft
vastgesteld kan een gebied, complex of andersoortig experiment voor de energietransitie
aangewezen worden.
Communicatie
Indien de raad instemt met het vervolg zullen de aanwezigen van 12 november hierover
geïnformeerd worden.
Relevante informatie
Verslag van de bijeenkomst van 12 november.

Namens de begeleidingscommissie raadsakkoord,
Sybrig Sijtsma,

Roelf van der Woude,
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Registratie

Onderwerp
Vervolg raadsakkoord - onderwerp energietransitie
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelet op,
de uitkomsten van de bijeenkomst over de energietransitie op 12 november,

Besluit
In te stemmen met het vervolg op het raadsinitiatief over de energietransitie door
opdracht te geven tot:
1. de verkenning van een kennisfunctie en;
2. een afwegingskader voor experimenten met de energietransitie.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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