
 

 

  

 
 

AMENDEMENT 
Onderwerp: Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2021, 
Gezien het voorstel ‘Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022’, 
 
Overwegende dat: 

 De gemeente moet voldoen aan het Nationaal Klimaatakkoord. 
 De gemeente hiervoor samenwerkt met andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg in 

de opstelling en uitvoering van regionale energiestrategieën (RES). 
 De RES (Regionale Energie Strategie) nog door de raad vastgesteld moet worden. 
 De Weerter Routekaart Energie, met als doelstelling een energieneutraal Weert in 2040, reeds 

door de raad is vastgesteld. 
 Het actieplan Weerter routekaart energietransitie 2021-2022 een uitvoeringsplan is voor de 

Weerter Routekaart Energie. 
 In het actieplan instrumenten benoemd zijn die moeten leiden tot een energieneutrale ge-

meente in 2040 en dat het actieplan steeds herzien zal worden. 
 
Van mening zijnde dat: 

 De rol van de gemeente t.a.v. het actieplan uitsluitend als faciliterend en stimulerend gezien 
moet worden en nadrukkelijk niet als regisserend. 

 De set instrumenten niet limitatief is, aanvulling behoeft met nieuwe technieken en meerdere 
van de genoemde instrumenten uitgevoerd kunnen worden uit andere budgetten dan de re-
serve Energietransitie. 

 De gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen d.m.v. het energieneutraal maken 
van het gemeentelijk vastgoed. 

 Onvoldoende ingezet is op de in ruime mate beschikbare provinciale subsidies en rijksmidde-
len voor verduurzaming. 

 
Wijzigt de beslispunten 1 en 2 als volgt: 

 1. Kennis te nemen van In te stemmen met (mondeling geamendeerd) het actieplan Weerter Rou-
tekaart Energietransitie 2021-2022. 

 2. Een bedrag van € 375.000,= beschikbaar te stellen uit de "Reserve Energietransitie" ter 
dekking van de definitieve kosten uit het actieplan als volgt samengesteld:     

€ 200.000,=  Warm Wonen Weert   
  € 20.000,=  Informatievoorziening Energietransitie inwoners 
  € 20.000,= Professionalisering samenwerking Weert Energie 
  € 50.000,=  Energieneutraliteit in MJOP (gemeentelijk vastgoed) 
  € 15.000,=  Energiemonitoringssysteem 
  € 50.000,=  Transitievisie Warmte (wettelijk verplicht) 
  € 20.000,= Regionale Energiestrategie (wettelijk verplicht). 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie VVD  Fractie CDA Weert 
Joost Wiezer  Peter Mols 
 

Besluitvorming: verworpen. 



 

 

 


