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Amendement 

Datum vergadering: 14 juli 2016 

Agendapunt: 16 

Ingediend door: PvdA 

Onderwerp: 
Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2017-2020 en de daaruit 

voortvloeiende 9e programmawijziging 2016 

 

De raad van de gemeente Sluis, 

 

Gelezen: 

Het voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2017-2020 en de daaruit voortvloeiende 9
e
 

programmawijziging 2016; 

 

Constaterende dat:  

 In de vastgestelde begroting 2016-2019 onder 2.4 is opgenomen dat we gemeentelijke gebouwen 

willen verduurzamen; 

 In deze begroting eveneens de doelstelling is opgenomen om het energieverbruik in gemeentelijke 

gebouwen met 3% te verminderen; 

 Bij de behandeling van de begroting 2016, op 5 november 2015, een motie is aangenomen 

(ingediend door CDA, NGB, VVD en D66) waarin het college de opdracht krijgt een plan van aanpak 

en investeringsplan op te stellen m.b.t. energiebesparing en verduurzaming gemeentelijke 

gebouwen; 

 In deze zelfde vergadering een motie ingediend door de PvdA m.b.t. duurzame energie 

gemeentelijke gebouwen, tegen het advies van het college in, werd verworpen (door CDA, NGB, 

VVD en Lijst Babijn);  

 Er reeds beleid (doelstellingen en activiteiten) is vastgelegd in de Visie Duurzaam Sluis 2013-2019; 

 Op 17 december 2015 het visiedocument Krachtig Verbonden is vastgesteld, waarin o.a. 

opgenomen dat “we hechten aan duurzame energie”, en dat “we de duurzaamheid van 

gemeentelijke accommodaties gaan vergroten, met name zwembad De Eenhoorn”; 

 Op 14 april 2014 een openbare informerende bijeenkomst van de raad is gehouden, waar een plan 

werd gepresenteerd om gemeentelijke gebouwen uit te rusten met zonnepanelen, wat door een 

meerderheid van de aanwezige raadsleden dan weer niet werd omarmd; 

 

Overwegende dat:  

 Duurzame energie beter is voor het milieu, er een energieakkoord is afgesproken tussen vele 

partijen waaronder de VNG, de terugverdientijd van zonnepanelen steeds korter wordt èn de 

gemeente een voorbeeldfunctie heeft; 

 Gemeentelijke gebouwen uitrusten met zonnepanelen daarnaast een positief effect op de begroting 

heeft doordat de kapitaallasten (afschrijving) lager zijn dan de besparing op de exploitatielasten; 

 Dat de doelstelling in de Visie Duurzaam Sluis 2013-2019 (in 2019 wil de gemeentelijke organisatie 

energieneutraal zijn, d.w.z. dat alle gebruikte energie (electrisch en gas) duurzaam is opgewekt), 

nog steeds geldig is;  

 Dat het voortdurend van standpunt wijzigen door de gemeenteraad, de geloofwaardigheid en 

betrouwbaarheid van deze raad niet ten goede komt; 
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Amendement 

Besluit:  

 

In de kadernota: 

2f. Duurzaamheid  

Gezien de snelle (technische) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden dit nauwlettend 

gevolgd om te kijken of er een voorstel voorbereid moet worden. Te denken valt aan led verlichting, 

zonnepanelen en warmwatervoorzieningen welke toepasbaar zijn voor gemeentelijke gebouwen. Dit is 

opgenomen als één van de thema’s in het Sociaal Economisch Uitvoeringsplan. 

 

Te wijzigen in: 

 

2f. Duurzaamheid  

Gezien de snelle (technische) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, en het eerder door de raad 

vastgestelde beleid, wordt dit nauwlettend gevolgd. Te denken valt aan led verlichting, zonnepanelen en 

warmwatervoorzieningen welke toepasbaar zijn voor gemeentelijke gebouwen. Dit is opgenomen als één 

van de thema’s in het Sociaal Economisch Uitvoeringsplan. Bij de behandeling van de begroting 2017 zal 

het college een voorstel voorleggen om een aantal gemeentelijke gebouwen te voorzien van duurzame 

energie. Te beginnen met, in elk geval, het gemeentehuis, zwembad De Eenhoorn en het Ledeltheater. 

 

Ondertekening namens de fractie(s):  

 

 

 

 

 

 

Dit amendement is aangenomen/verworpen/ingetrokken  

met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis 

 

De griffier,                                 De voorzitter, 

 

 

mr. P.T.G. Claeijs                     mr. A.M.M. Jetten MSc 

 

 

 

Toelichting: 

 

Duurzame energie is beter voor het milieu. En het maakt Nederland minder afhankelijk van olie, kolen en 

gas. De Rijksoverheid stimuleert daarom bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen en de bouw van 

windmolens. In 2020 moet 14% van alle energie duurzaam zijn. De Rijksoverheid wil 16% duurzame energie 

in 2023 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. 

Er geldt een lager energiebelastingtarief en er bestaat de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame 

Energieproductie). Voor de SDE+ 2016 wordt 8 miljard euro beschikbaar gesteld. 

 

Er is een energieakkoord afgesproken door de Rijksoverheid met onder meer werkgevers, vakbonden, 

milieuorganisaties en de VNG. 
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21 april 2011 heeft de gemeenteraad van Sluis een door de PvdA ingediende motie aangenomen om een 

visie op duurzame energie op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de energievisie “Samen Groen”. 

27 november 2011, bij het vaststellen van de toekomstvisie heeft de gemeenteraad van Sluis een door de 

PvdA ingediend amendement aangenomen om een duurzaamheidvisie op te stellen. Dit heeft geresulteerd 

in de Visie Duurzaam Sluis 2013-2019. 

 

In deze visie staat onder meer dat er zonnepanelen geplaatst zouden worden op het dorpshuis in 

Hoofdplaat. En, “indien dit project succesvol is kan worden overgegaan tot het plaatsen van zonnepanelen 

op alle gemeentelijke gebouwen indien de terugverdientijd minder dan 9 jaar is” 

 

Onder de doelstellingen in de Visie Duurzaam Sluis vinden we onder meer: 

 Het aandeel door zon opgewekte energie bedraagt in 2019 10% van het totale verbruik. 

 In 2019 wil de gemeentelijke organisatie energieneutraal zijn, d.w.z. dat alle gebruikte energie 

(electrisch en gas) duurzaam is opgewekt. 

En onder de activiteiten: 

 Onderzoeken of het rendabel en gewenst is op de daken van gemeentelijke gebouwen 

zonnepanelen te plaatsen. 

 

De terugverdientijd van zonnepanelen is de laatste jaren sterk ingekort. Tegenwoordig wordt gesproken over 

6-8 jaar. De levensduur van zonnepanelen bedraagt 25 jaar. 

De investering om zonnepanelen te plaatsen kan afgeschreven worden in bijvoorbeeld 15 jaar. Hierdoor 

komen er kapitaallasten op de begroting. Daartegenover staat dat de energielasten verlagen. Er is dus geen, 

of hooguit een positief, effect op de begroting. 

 

 


