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Motie: lnvesteringsfonds Duurzame Energie

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 12 november 2015
Constaterende dat:

. De ambities van het college op het gebied van duurzaamheid

aansluiten bij:

de VN-Milleniumdoelen, het streven van NL om in 2050 een volledig

.
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duurzame
"Nul
de
meter"
en een
en
op
energievoorziening te hebben, het Brabants Energieakkoord
3e plek voor Oss als meest duurzame gemeente in Brabant;
er nog heel veel stappen gezet moeten worden om die ambities waar te maken, met name
als het gaat om de CO2-emmissiedoelen voor 2O2O en het energieneutraal zijn in 2050;
alle kansen moeten worden benut om de doelen te behalen;
in de programmabegroting een aantal initiatieven worden genoemd om te komen tot
energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Goede initiatieven, die echter
alleen haalbaar zijn als er voldoende middelen voor vrij gemaakt worden.

Ovenrvegende dat:
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de incidentele en structurele middelen die nu in de programmabegroting beschikbaar zijn,
niet voldoende zullen zijn om de ambities waar te maken;
uit de
het met een lnvesteringsfonds Duurzame Energie mogelijk
n individuele
Energie Coöperatie Oss, woningbouw-coöperaties,
burgers te stimuleren en te faciliteren;
nm et een
het lnvestering sfonds Duurzame Energie gevoed
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zoals bijvoorbeeld een
de
van
de deel name tn
sfonds Duurzame Energie en
windmolenpark, weer terug kunnen vloeien in
als vliegwiel kunnen dienen voor volgende projecten.
Het college in 2016 met raadsvoorstellen zal komen m.b.t een windmolenpark en de
speerpunten voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelen (gebaseerd op het Telos
onderzoek).

dat

n

Verzoekt het college:
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om begin 2016 een voorstel aan de raad voor te leggen voor het instellen van
lnvesteringsfonds Duuzame Energie, bedoeld voor initiatieven op het gebied van
energiebesparing en opwekking van duurzame energie en de opbrengsten daaruit terug te
laten vloeien in het fonds;
rìâ te gaan met welk initieel bedrag het fonds gevuld zou moeten worden om de Osse
duurzaamheidsambities waar te maken.

En gaat over tot de orde van de
Namens,
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