M 2-3

Motie: plan van aanpak duurzame energie
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 4 juni 2018:
Overwegende dat:
-De ambitie van het nieuwe college aansluit bij de eerder vastgestelde doelen van 25% minder C02uitstoot en 25% duurzame energieopwekking in 2025
-Onduidelijk is wat de ambitie van dit college is voor de periode 2018-2022
-Voor de uitvoering van de ambitie hiervan wordt aangesloten bij de energiegids, maar onduidelijk is
welke keuzes gemaakt en activiteiten ontplooid worden
-Het nieuwe college daarvoor binnen 100 dagen met een plan van aanpak wil komen
-Het nieuwe college heeft uitgesproken een zo breed mogelijk draagvlak in de raad belangrijk te
vinden
Van mening dat:
-De energietransitie zo urgent en omvangrijk is dat de gemeente Zwolle hierin krachtig moet
optreden in een regisserende, stimulerende en beslissende rol.
-Gezien de urgentie van het energievraagstuk snel en veel stappen gezet moeten worden
Verzoekt het college:
In het plan van aanpak in ieder geval op te nemen:
 Een concrete doelstelling voor het jaar 2022 qua CO2 uitstoot en duurzame
energieopwekking.
 Welk aandeel in dit doel de gemeente Zwolle zelf gaat realiseren en welk aandeel door de
samenleving – al dan niet ondersteund door de gemeente – gerealiseerd dient te worden.
 Welke maatregelen, onder andere vanuit de energiegids, concreet ingezet gaan worden in
welke periode.
 Bij die maatregelen bijvoorbeeld aandacht te besteden aan:
o Verduurzaming van woningen voor mensen met een laag inkomen
o Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed
o Een lokaal energiefonds voor duurzame maatregelen waarmee inwoners hun huis
kunnen verduurzamen
o Een toename van elektrische laadpalen
o Inspanning richting gemeentelijke partners voor opwekken energie uit afvalwater
o Mogelijkheden van waterstof en andere vormen van opslag van duurzame energie
En gaat over tot de orde van de dag,
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