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Motie
Plaats: Emmen
Datum: 6 november 2014
Onderwerp: Begroting 2015
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 6 november 2014;
Constaterende dat:
• Er in de Programmabegroting 2015 geen groene energie maatregelen worden
genomen, buiten door de Rijk en de Provincie opgelegde taakstelling voor 95,5MW
aan windenergie
• Dat er in het bestuursakkoord 2014-2018 gesproken wordt over verduurzamen van
onder meer gemeentelijke gebouwen, waarbij het stimuleren van alternatieve
energiebronnen zoals zonne-energie
• Dat er in de bezuinigingsvoorstellen niet gezocht wordt naar energiebesparing
binnen de huidige bedrijfsvoering
• Dat er geen stappen buiten de hierboven genoemde taakstelling van het Rijk en de
Provincie, om te komen tot Emmen 002 neutraal in 2050
,

Overwegende dat:
• De gemeente op het gebied van inzet van alternatieve energiebronnen het 'goede'
voorbeeld moet geven
• Dat het gebruik van alternatieve energiebronnen de kosten van energieverbruik
reduceren en derhalve een bezuiniging zijn op de huidige bedrijfsvoering
• Dat energiebesparende maatregelen bijdragen aan een gezondere financiële
huishouding van de gemeente
• Investeren in alternatieve energiebronnen goed is voor de lokale werkgelegenheid
Verzoekt het college:
• Om de mogelijkheid te onderzoeken om € 50000,- te reserveren voor het plaatsen
van zonnepanelen op het gemeentehuis in Emmen
• Tevens de mogelijkheid te onderzoeken om € 10000,- te reserveren voor het nemen
van energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis als het aanbrengen van
bijvoorbeeld automatische lichtsensors en LEO-verlichting
• De opdracht hiervoor aan te besteden aan een lokale onderneming
• De dekking van € 60.000,- te halen uit de vrijval van de Attero-aandelen en dit in
mindering te brengen in de storting aan het VAR
• De baten die uit deze maatregelen voortvloeien beschikbaar maken ten behoeve van
het Sociale Domein
• Hierna de raad op de hoogte te brengen om zo nodig tot een voorstel te komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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