Van: Marie-Thérèse van den Bergh [mailto:mvandenbergh.weert@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:37
Aan: Griffie <G.Griffie@weert.nl>
Onderwerp: Aanvullende vragen Weerter Routekaart Energietransitie

Raadsvoorstel Weerter Routekaart Energietransitie
• bepleit wordt ook een zekere mate van flexibiliteit. Hoe kunnen we borgen dat inwoners
weten waar ze aan toe zijn en dat de kosten binnen de reserves/het gestelde kader blijven?
• goed om te zien dat ook gekeken wordt naar beschikbare capaciteit en bestaande projecten.
Echter, gelet op mogelijke werkdruk en projectbudgetten ontstaan daar dan risico’s? Met
mogelijk uitval en projectoverschrijding?
• het blijkt dat nog steeds besparingen op de eigen energierekening bij panden van de
gemeente Weert mogelijk zijn. Is het reëel om deze te koppelen aan opbrengsten van de
routekaart? Eigenlijk hadden ze al lang gerealiseerd kunnen zijn
• verduidelijkingsvraag: wat wordt verstaan onder opbrengsten voor gemeente Weert uit
energie-opwekking in openbaar gebied?
• steeds wordt aangegeven dat raad kan bijsturen, aan zet blijft. Maar wat als zaken al in gang
zijn gezet en effecten uitblijven of kosten oplopen? Dan lijkt toch het zgn “point of no return”
bereikt
• algemeen: is de doelstelling Weert energieneutraal in 2040 nog realistisch?
Ad actieplan Weert Routekaart Energietransitie
• dragen provincie Limburg, WeertEnergie en Wonen Limburg ook financieel bij aan dit
plan?
• ad pg 54: reductie duurzaamheidsbudget met € 45.000,— en voorstel te koppelen aan
biodiversiteit. Waarom niet vrij laten vallen tgv het begrotingssaldo 2021?
• ad pg 55: gevraagd wordt € 500.000,—. In raadsvoorstel en op pg 56 actieplan 550.
• pg 56, totaal variant 1 geprognotiseerd € 2.790.000,—? Ipv in tabel 2.700.
• bij variant 2 wordt aangegeven dat kosten informatievoorziening energietransitie inwoners
iets zijn teruggeschroefd. Zijn echter gelijk aan variant 1. VVD gaat ervan uit dat ze kunnen
worden opgenomen in andere instrumenten, bijv Warm Wonen in Weert, reguliere
communicatie.
• pg 59, Soortonderzoek Biodiversiteit tbv energietransitie: dit onderzoek kan ook uit budget
Biodiversiteit worden betaald
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