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MOTIE
Naar aanleiding van agendapunt: Programmabegroting 2020

Onderwerp: Energiewinning in eigen beheer

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 14-11-2019
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
1. Het ontwikkelen van duurzaamheidsprojecten een belangrijke activiteit gaat worden
in de gemeente Druten.
2. Er in de routekaart veel initiatieven op stapel staan als het gaat om het opwekken van
duurzame energie, waarbij de kans groot is dat de gemeente veel geld laat liggen
richting marktpartijen
3. De gemeente Druten er verstandig aan doet om ook vanuit ondernemersperspectief
naar de begroting te kijken, met andere woorden: ‘Hoe kunnen we geld verdienen voor
en namens de Drutense gemeenschap?’
4. Het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen veel groter is als inwoners zelf medeeigenaar zijn.
5. Op andere plekken in Nederland met succes gemeenten zelf initiatieven hebben
ontplooid in het opzetten van een lokaal/regionaal energiebedrijf.
6. Een dergelijk initiatief een noodzakelijke versnelling van de energietransitie mogelijk
kan maken.
Constaterende dat:
7. De gemeente Druten op dit moment geen beleid heeft als het gaat om het
participeren in de opwekking van energie.
8. Als gevolg hiervan de gemeente Druten inkomsten misloopt, omdat zij geen regie
voert op het gebied van energiewinning, waardoor derden de revenuen opstrijken
9. De gemeente Wijchen inmiddels een motie van gelijke strekking heeft aangenomen.

Vraagt het college van B&W om:

1. Een oriënterend onderzoek te starten om te bekijken of en hoe het voor de
gemeente Druten binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is zelfstandig
energie op te wekken waarbij de revenu voor het grootste gedeelte ten goede
komt aan Druten en haar gemeenschap.
2. Dit onderzoek te presenteren aan de raad uiterlijk 1 juni 2020.
3. Hierover contact op te nemen met onze partnergemeente Wijchen naar
aanleiding van de aangenomen motie van Kernachtig Wijchen – PVDA – D66.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Namens de fractie(s) van:
Kernachtig Druten
Fractievoorzitter: Gerard Worm
Sociaal Maas en Waal
Fractievoorzitter: Dini Uitdehaag

Aldus besloten in de openbare vergadering van:
de raadsgriffier Plv.,

de voorzitter,

H.W.G.M. Vreman

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

