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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Onderzoek energiebomen Meierijstad.
Aanleiding
Op 6 februari 2020 stelde uw gemeenteraad de toekomstvisie voor energieopwekking met zonneen windenergie vast. Bij die besluitvorming nam u ook een motie aan over energiebomen. Daarin
vroeg u om een onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebomen in Meierijstad.
Kernboodschap
De afgelopen maanden hebben we het gevraagde onderzoek uitgevoerd. De resultaten vindt u in
de bijlage bij deze raadsinformatiebrief. Voor de uitgebreide conclusies verwijzen we u graag naar
hoofdstuk 5 van het onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal negatieve aspecten kleven aan het plaatsen van een
energieboom. Een energieboom levert geen financieel rendement op, binnen de huidige
budgetten is plaatsing niet haalbaar, het product is kwetsbaar en de markt is nog niet stabiel. Dit
weegt niet op tegen het positieve effect van de boom: bewustwording op gebied van
duurzaamheid. Bovendien is bewustwording ook op vele andere manieren te bewerkstelligen.
De aanbeveling is dan ook, om geen energieboom aan te schaffen voor Meierijstad.
Communicatie
Met deze raadsinformatiebrief informeren we uw raad over het onderzoek.
Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
People

Planet

Profit

Het plaatsen van energiebomen is geen concrete actie binnen het duurzaamheidsprogramma. Het
zou een aanvulling daarop zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat een energieboom een licht positief effect kan hebben op de uitstraling
van de leefomgeving en zichtbaarheid van duurzaamheid. Ook wekt de boom energie op, maar dit
is verwaarloosbaar in de totale opgave van de energietransitie.
Financiën
Zie onderzoek.
Planning
Niet van toepassing
Bijlage(n)
Onderzoek energiebomen Meierijstad
Ter inzage documenten

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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