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Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te beslissen:
Beslispunt 1
In te stemmen met de ‘Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam' .

Inhoud
Inleiding
Lokale Energie Agenda

Voor u ligt de ' Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam'. Deze agenda geeft de richting aan 
om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2050 en een energieneutrale gebouwde omgeving 
in 2035. 

De voorliggende Lokale Energie Agenda vormt samen met het nog in te vullen brede 
Raadsprogramma het gemeentelijk beleid op duurzaamheid. 

In deze Energie Agenda wordt het begrip duurzaamheid versmald naar de energietransitie. De agenda richt zich 
op drie thema's: 

 energiebesparen,

 uitfaseren van aardgas en

 opwekken van duurzame energie

Dit willen we bereiken door in te zetten op 

 bewustwording,

 innovatie en

 het delen van kennis.

De aandacht is in eerste instantie gericht op drie doelgroepen: 

 de gemeente die het goede voorbeeld geeft en een regierol vervult,
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 inwoners met een koopwoning en

 ondernemers/het bedrijfsleven.

Raadsprogramma

Met deze agenda gericht op de energietransitie, krijgt de energietransitie absoluut prioriteit binnen de totale 
duurzaamheidsopgave. Op termijn wordt deze agenda onderdeel van het bredere Raadsprogramma, waar 
duurzaamheid op haar beurt weer onderdeel van uitmaakt. 

De Lokale Energie Agenda is mede tot stand gekomen met input van de raad. Tijdens de Ontmoeting van 24 mei 
2018 en de Ontmoeting van 16 oktober 2018 hebben alle fracties hun wensen en ideeën over duurzaamheid en de 
energietransitie met elkaar gedeeld. De output is voor een deel overgenomen in deze Lokale Energie Agenda.

 

Beoogd effect
Een energieneutrale gemeente voor 2050 en  een energieneutrale gebouwde omgeving in 2035

Argumenten
1.1 De Lokale Energie Agenda is beperkt maar behapbaar.

De gemeenteraad vroeg in een motie dd 30 juni 2017 om een duurzaamheidsagenda. Duurzaamheid 
en de energietransitie zijn verschillende onderwerpen. 

Met het ondertekenen van de Regionale Energiestrategie heeft Hardinxveld-Giessendam zich 
uitgesproken voor een energieneutrale regio in 2050. Deze opgave is zo groot, dat ervoor gekozen is 
de nadruk nu op deze energietransitie te leggen en andere duurzame thema's als circulaire economie, 
klimaatadapatatie en afvalverwerking buiten deze agenda te houden. Dat wil niet zeggen dat ze geen 
aandacht kunnen krijgen in het Raadsprogramma, maar de prioriteit ligt nu bij de energietransitie. 

 

2.1 Budgetbevoegdheid raad

Om de doelstellingen zoals beschreven in de Lokale energie Agenda te kunnen bereiken, moeten 
investeringen worden gedaan. Een overzicht van de begrote middelen, is opgenomen in de paragraaf 
Financiering (p. 18 en 19) in de agenda. De gemeenteraad heeft budgetbevoegdheid om deze 
middelen toe te kennen. 

2.2 De Lokale Energie Agenda maakt deel uit van het (nog op te stellen) brede 
Raadsprogramma

In het coalitieakkoord is opgenomen dat duurzame energie, de voorbeeldfunctie van de gemeente, 
luchtkwaliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie thema’s zijn die we op willen nemen in breed 
Raadsprogramma. Dit programma wordt nog opgesteld.

De lokale energie agenda maakt deel uit van dat brede raadsprogramma. 

Kanttekeningen
1.1De begrote middelen gaan ook naar immateriële zaken

Een groot deel van de begrote middelen zijn bestemd voor het op gang brengen van bewustwording 
en het doen van gedegen onderzoek alvorens wijken van het gasnet worden afgesloten. De 
energietransitie is een wereld in ontwikkeling. Met het doen van investeringen in vooronderzoek willen 
we voorkomen dat we paniek-acties gaan uitvoeren en ondoordacht te werk gaan. 



3/3

Financiële informatie
In de begroting 2019-2022 is structureel € 50.000,- budget opgenomen. Dit is bij de perspectiefnota 
2019-2022 toegekend. Ook voor 2018 is dat het geval. 

 

Deze middelen zijn onvoldoende voor de uitvoering van de Lokale Energie Agenda. De benodigde 
middelen voor de uitvoering van de Lokale Energie Agenda in 2019 en verder bedragen 
respectievelijk € 116.000,-,   € 118.000,-,  € 97.500,-  en € 67.500,- bovenop de reeds toegekende 
bedragen van € 50.000,- per jaar. 

 

Daarom stellen wij voor vanaf 2019 structureel middelen bovenop de € 50.000,- beschikbaar te 
stellen, volgens de begroting in de Lokale Eenergie Agenda voor de uitvoering van deze agenda. Dit 
nemen we op bij de Perspectiefnota 2020-2023.

Voorgesteld wordt om een bestemde reserve duurzaamheid in het leven te roepen .

 

Naast bovengenoemde financiën wordt voor onder andere het energieneutraal maken van het 
gemeentelijk vastgoed te zijner tijd een apart voorstel gemaakt. 

 

Communicatie
Nvt 

Vervolg
Bij vaststelling door de raad, geven wij uitvoering aan de 'Lokale Energie Agenda Hardinxveld-
Giessendam' en publiceren wij de Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam op de 
gemeentelijke website. 

Alle leden van de werkgroep, inwoners en bedrijven die hebben bijgedragen aan deze agenda, 
ontvangen de definitieve versie.

Openbaar
Ja

Bijlagen
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