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Nummer Motie of 
amendement:

VII.M.2 Energie- en warmtetransitie

Partij: D66

Motie/amendement
Om in het belang van het realiseren van onze ambitie op de thema’s “duurzaamheid” “biodiversiteit” en 
“klimaatverandering” in kaart te brengen hoe het zit met de eigendomspositie van strategische 
gronden/gebieden.

Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
O Ontraden
X Overnemen

Antwoord:
Aansluitend op het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014 – 2020 en de coalitieafspraken wordt 
momenteel een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 – 2020 voorbereid dat nog dit jaar door het 
college zal worden vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma komen de genoemde thema’s aan de orde. 
Onder de noemer Duurzaamheid wordt gewerkt aan de ambities:

 Energieneutraal (energie- en warmtetransitie)
 Klimaatbestendig
 Vitaal (o.a. biodiversiteit)
 Bewust

De energie- en warmtetransitie zorgt inderdaad de komende decennia voor een toenemende ruimteclaim. 
De ruimtelijke aspecten van de transitie worden in 2019 regionaal in beeld gebracht in het kader van de 
Regionale Energie Strategie (RES) die aansluit op het landelijke Klimaatakkoord (landelijke verplichting, 
geldt voor alle gemeenten in Nederland). Naar verwachting zal dit leiden tot een toetsingskader voor 
duurzame energievoorzieningen wat indirect kan leiden tot een aantal ‘strategische locaties’ die 
commercieel interessant zijn voor investeerders. Hoewel het voor het realiseren van de energieambities in 
feite niet relevant is wie de energievoorzieningen realiseert, is het voor het draagvlak in de samenleving 
wel degelijk van belang wie de initiatiefnemer is en wie er uiteindelijk van profiteert.

Voor de thema’s Klimaatbestendigheid (klimaatadaptatie) en biodiversiteit bereiden we op lokaal niveau 
plannen van aanpak voor die op termijn als bouwsteen zullen fungeren voor de nog te ontwikkelen 
Omgevingsvisie. Ook dit zal leiden tot een kwalificering van locaties (bv. ruimte voor waterberging, ruimte 
voor natuur). Daarnaast werken we binnen Platteland in Ontwikkeling samen met Waterschap Limburg, 
Provincie Limburg, terreinbeheerders en LLTB om het buitengebied en de stadsrandzone klimaatadaptief te 
maken. 

Voor beide opgaven brengen partners beleidsopgaven en eigendommen in beeld om zo projecten tot 
uitvoering te brengen. Dit kan leiden tot het aan- of verkopen van gemeentelijke eigendommen. 


