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Uitgeest 

D66 í ritgeest 

MOTIE 

Motie bij: Vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Energietransitie 

Aanhef De raad van de gemeente Uitgeest in vergadering bijeen op 30 
maart 2017; 

Inhoud Overwegende dat 
» de Provincie Noord-Holland opdracht heeft gegeven om in 

alle regio's in Noord-Holland onderzoek te laten doen naar 
de mogelijkheden om aardgasvrij te worden als onderdeel 
van de uitvoering van de energieagenda 2050 zoals deze 
door WD-minister Kamp aan de kamer is aangeboden; 

« tal van gemeenten inmiddels aan het nadenken zijn over de 
wijze waarop aan deze energietransitie vorm gegeven moet 
gaan worden en een aantal al zover is dat ze zich hierop 
voorbereidt; 

» het onderzoek voor de IJmond is uitgevoerd in november 
2016; 

» het vanaf komend jaar zijn doorwerking zal hebben in 
zowel nieuwbouw als in de bestaande bouw; 

» onze inwoners moeten weten dat als zij nu kiezen voor een 
nieuwe keuken met gasfornuis deze over een aantal jaren 
zal moeten worden vervangen door een elektrische 
kookplaat of dat een verwarmingsketel mogelijk vervangen 
moet gaan worden door andere warmtebronnen; 

» we niet vroeg genoeg kunnen beginnen met het vinden van 
draagvlak voor deze ingrijpende maatregelen; 

« hoewel er voorlopig onvoldoende budgetten beschikbaar 
zijn om op als gemeente de energietranistie ter hand te 
nemen, we in ons beleid voor de komende jaren er 
rekening mee moeten houden; 

« het op diverse punten doorwerkt in een op te stellen 
omgevingsplan. 

Conclusie Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
een avond te organiseren waarin wij als gemeenteraad kunnen 
worden meegenomen in de mogelijkheden voor Uitgeest om 
invulling te geven aan de energietransitie en afspraken kunnen 
maken die vertaald kunnen worden in een plan van aanpak 
waarin zowel de burgerparticipatie per wijk of buurt als de 
communicatie wordt vorm gegeven. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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