
 

 

 

 
 

   

 

Motie actualisatie transitieplan en spoorboekje   

 
De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, in vergadering bijeen op  
Maandag 7 juni 2021, betreffende raadsvoorstel nr 50/21‘Kadernota 2022’; 
 
 

Constaterende dat: 

  

● De raad in navolging op het Spoorboekje naar een Klimaatneutrale gemeente in 2040 het 

Transitieplan Elektriciteit op 22 februari 2018 heeft vastgesteld; 

● Hierin onder punt 2, pagina 7 opgenomen staat dat een plan met een horizon tot 2040 om 

periodieke herijking vraagt; 

● Er elke drie tot vier jaar een actualisatie dient plaats te vinden; 

● Als belangrijkste genoemde redenen om te actualiseren innovatieve technieken, 

veranderende wetgeving, markt en prijsontwikkelingen en draagvlak vanuit de 

maatschappij staan aangegeven. 

 
Kennisgenomen hebbend van: 
 

• De Informatienota “Beantwoording vragen ChristenUnie-SGP over de tussenstand van 
het beleid voor de energietransitie in De Ronde Venen” van 23 maart 2021 

 

Overwegende dat: 

  

● In genoemde informatienota bij meerdere vragen wordt aangegeven dat een herijking  

begin 2022 zal plaatsvinden 

● Er inmiddels veel van de bovengenoemde redenen actueel zijn; 

● De kennis over en betrokkenheid bij dit onderwerp zowel bij raad als inwoners de 

afgelopen tijd flink is toegenomen;  

● Hierdoor inzichten en opvattingen duidelijker worden; 

● Er landelijk en gemeentelijk veel weerstand tegen de huidige ontwikkelingen ontstaat en 

de discussie verhard; 

● Er inmiddels ook in de landelijke politiek nieuwe inzichten zijn m.b.t. de mogelijkheden van 

bijvoorbeeld kernenergie; 

● Doelstellingen op land, indien reeds vergunde en gesubsidieerde projecten worden 

meegeteld reeds behaald lijken te zijn; Dit gevolgen zal hebben voor de opgave waar we 

voor staan;  

● Het duidelijk is dat het proces rondom zon en wind nu al laat zien dat een zeer zorgvuldig 

traject gelopen dient te worden en dat dit zeker niet overhaast dient plaats te vinden; 

● Er in de voorliggende kadernota gevraagd wordt om extra formatie die mogelijk 

voorkomen kan worden door anders te faseren (aanpassen doelstelling); 

● Ontwikkelingen snel gaan, toekomstige doelstellingen zullen naar verwachting goedkoper, 

eenvoudiger, beter en met minder schade voor mens en milieu kunnen worden 

gerealiseerd. Goed voor inwoners, ondernemers en behoud van ons landschap.  

 



 

 

 

 

 

Draagt het college op  

1. Een evaluatie en herijking van het Spoorboekje “Klimaatneutraal 2040” in combinatie met 

een  herijking en actualisatie van het transitieplan 2 Elektriciteit op te starten; 

2. Bij deze evaluatie ook inwoners nadrukkelijk te betrekken en hun opvattingen in de 

herijking mee te nemen. 

3. Bij deze herijking ook het in het Spoorboekje genoemde ambitieniveau om in 2040 

klimaatneutraal te zijn mee te nemen; 

4. De actuele lokale politieke zienswijze op te halen, onder andere op gebied van de eerder 

vastgestelde planning en ambitie (snelle volger blijven of niet, vasthouden aan 2040 

verschuiven naar 2050, 100 % lokale opwek of anders); 

5. De uitkomsten te delen met de raad en te agenderen voor debat en besluitvorming;   

6. De eventuele (financiële) consequenties van actualisatie mee te nemen bij de 

programmabegroting.      
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