
                                                                                                   
    

AMENDEMENT

Reg. nr. GEM -  2048467 / 744  Volgnummer: A6

Agendapunt: 6.1 

Kadernota en bezuinigingen

De raad van de gemeente Culemborg in digitale online vergadering bijeen d.d. 18 juni 2020 

Onderwerp: Kadernota 2021-2024 en bezuinigingen

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

De tekst van de kadernota 2021-2024 op pagina 9 Thema duurzaamheid en groen – punt 2

“In 2017 heeft de gemeenteraad de ambitie vastgesteld dat Culemborg in 2040 energieneutraal is. 
Het betekent dat we in 2040 evenveel energie duurzaam (hernieuwbaar) opwekken als dat we op dat 
moment in Culemborg verbruiken. Om deze ambitie waar te kunnen maken, investeren we in de 
energietransitie. Met name de warmtetransitie vraagt om een intensieve betrokkenheid van veel 
organisaties, bedrijven en inwoners. Met deze investering kunnen we de warmtetransitie samen met 
de stad een flinke stap verder brengen. Hiervoor ramen we een budget van € 1.000.000, 
onderverdeeld in € 200.000 per jaar voor een periode van vijf jaar.”

Te vervangen door:

“In 2017 heeft de gemeenteraad de ambitie vastgesteld dat Culemborg in 2040 energieneutraal is. 
Het betekent dat we in 2040 evenveel energie duurzaam (hernieuwbaar) opwekken als dat we op dat 
moment in Culemborg verbruiken. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is het van belang de 
ontwikkeling van concrete duurzame energie-initiatieven van organisaties, bedrijven en inwoners te 
stimuleren. Wij willen hiervoor budget reserveren van € 1.000.000,- onderverdeeld in € 200.000,- per 
jaar voor een periode van vijf jaar. Activiteiten en daarbij horende doelstellingen waarmee dit budget 
ingezet gaat worden, zullen voor de begrotingsbehandeling van 2020 aan de raad worden voorgelegd 
middels een actualisatie van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid uit 2017.”



Toelichting

De volgende onderdelen zijn van belang in de overwegingen bij dit amendement:
 De gemeenteraad heeft afgesproken dat Culemborg in 2040 energieneutraal is; 
 De energietransitie reikt verder dan de warmtetransitie, beide vallen of staan met een zo 

breed mogelijke deelname, draagvlak uit de samenleving en beschikbaarheid van externe 
financieringsbronnen (cofinanciering),

 De kennis en ervaring om bestaande wijken aardgasvrij te maken staat nog in de 
kinderschoenen;

 Met het project Warmtekeuze Culemborg wordt al in twee wijken geïnvesteerd in de 
warmtetransitie;

 Rond 2025 moeten er pas keuzes gemaakt worden rondom de warmtetransitie in andere 
wijken;

 De Regionale Energiestrategie laat zien dat extra inspanningen nodig zijn om korte termijn 
doelstellingen te gaan halen;

 Duurzame energie-initiatieven hebben vaak behoefte aan toegankelijk startkapitaal 
(voorfinanciering);

 Investeringen moeten op korte termijn leiden tot meetbare effecten (besparingen en CO2 
reductie); 

 Investeringen moeten ook voor lagere inkomensgroepen voordeel gaan geven;
 Al deze ontwikkelingen vragen om een actualisatie van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 

uit 2017;
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