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Motie Regionale Energie Strategie

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 
2020, 

Constaterende dat:
- Het college in opdracht van de Regionale Energiestrategie (RES) moet zorgen dat 

projecten voor lokale duurzame energieopwekking gerealiseerd worden om bepaalde 
klimaatdoelen te gaan halen per 2030.

- In 2017 de raad in eigen duurzaamheidsnota het doel heeft gesteld per 2040 
energieneutraal te zijn. 

- Het college in de commissievergadering van d.d. 14 mei 2020 aangaf dat wij als 
gemeente niet op de koers zitten om dat doel per 2040 te halen. 

- Als het gebruik van energie omlaag gaat, betekent dat ook dat de doelen voor Ouder-
Amstel eerder gehaald worden.

- De gemeente diverse initiatieven heeft gestart en/of gaat starten gericht op inwoners, 
bedrijven en andere instellingen om energiebesparing te stimuleren.

Overwegende dat:
- Energie die niet wordt gebruikt ook niet hoeft te worden opgewekt.
- Er winst te behalen is als inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente zich 

positief opstellen en gedragen ten aanzien van de verlaging van het energiegebruik
- Voor de bewustwording en de beoogde gedragsverandering duidelijke communicatie 

over een langere periode over dit onderwerp wenselijk is.
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Roept het college op: 
- Door te gaan met het ontwikkelen en uitrollen van initiatieven gericht op het kunnen 

besparen van energie door inwoners en bedrijven.
- Daarin waar mogelijk beloningselementen te verwerken (materieel en immaterieel) 

die energiebesparend gedrag stimuleren.
- Op korte termijn door heldere communicatie – o.a. via de website, social media, etc. 

– de zichtbaarheid van de lopende initiatieven naar inwoners en bedrijven sterk te 
verbeteren. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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