MOTIE

- RES nr 5

Raadsvergadering 20 april 2021
Agendapunt 13: voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
Onderwerp: Verhogen doelstelling energiebesparing naar 3%
Indiener: fractie GroenLinks
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 april 2021
Constaterende
Dat ter behandeling in de raad voorligt het voorontwerp RES 1.0, met als doel dat de raad
daarover een opiniërend oordeel vormt;
Dat het college de raad voorstelt Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument;
Dat het college de raad vraagt eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
in de vorm van moties aan het college kenbaar te maken met als vervolg dat deze worden
meegenomen en meegewogen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
Overwegende
Dat er aanleiding is met betrekking tot het onderwerp energiebesparing door middel van
deze motie een voorwaarde / standpunt kenbaar te maken;
Dat tot nu toe slechts 0,3% per jaar is bespaard door inwoners op warmte en elektra;
Dat de eerste stap in de energietransitie zou moeten zijn om meer te isoleren en besparen;
Dat in het voorontwerp RES wordt gesproken over een besparing van slechts 1% per jaar tot
2030;
Spreekt uit
Van oordeel te zijn dat hier nog grote stappen in te zetten zijn, en dat de gemeente meer kan
doen met stimulerende initiatieven (campagne voeren, subsidie mogelijkheden beter
communiceren, verdergaande ondersteuning aan inwoners die mee willen doen);
Aan zijn commitment aan het nu voorliggende voorontwerp RES 1.0 als voorwaarde en als
nadrukkelijk standpunt te verbinden dat de doelstelling voor energiebesparing op jaarbasis
hoger moet zijn dan 1% per jaar, namelijk minimaal 3% per jaar.
En draagt het College op
Deze motie actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te zetten dat deze
wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie GroenLinks
Fractie Burgerbelangen

