Motie nr

:

Door

: CDA, D66

Onderwerp

: RES – Pacta sunt servanda (of: woonlastenneutraliteit)

Aangenomen / Verworpen met:

Stemmen voor ………………………
Stemmen tegen……………………….

Motie
De Raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 3 juni 2021;

Gelezen hebbend:
-

de Regionale Energie Strategie 1.0;
het Klimaatakkoord;

Constaterende dat:
-

-

in het Klimaatakkoord, mede ondertekend door IPO, VNG en Unie van Waterschappen, niet
alleen staat dat dertig regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe ze duurzame energie
grootschalig kunnen opwekken, maar onder meer ook dat woonlastenneutraliteit het
uitgangspunt is (p. 15), dat het streven woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren is (p. 17),
de woonlastenneutraliteit voor huurders geborgd moet worden (p. 31), et cetera;
blijkens het Klimaatakkoord aan dit uitgangspunt ten grondslag ligt dat de transformatie
alleen slaagt als iedereen mee kan doen en daarvoor voor iedereen betaalbaar moet zijn;

Overwegende dat:
-

-

de gemeenteraad van Oegstgeest de overweging van het Klimaatakkoord deelt, dat
woonlastenneutraliteit van belang is omdat de transformatie alleen slaagt als iedereen mee
kan doen en daarvoor voor iedereen betaalbaar moet zijn;
in de RES 1.0 weliswaar enige aandacht voor betaalbaarheid is, maar het uitgangspunt van
woonlastenneutraliteit in concreto ontbreekt, terwijl dit evengoed onderdeel van het
Klimaatakkoord is waarmee met de RES door Holland Rijnland uitvoering wordt gegeven;
de gemeenteraad van Oegstgeest onderkent dat de gemeenten in Holland Rijnland in grote
mate afhankelijk van derden, in het bijzonder het Rijk, zijn, als het gaat om het nakomen
van de belofte van woonlastenneutraliteit, maar zich als uitvoerder van het Klimaatakkoord
ten opzichte van de inwoners van Oegstgeest en de regio wel mede-verantwoordelijk weet
voor dit onlosmakelijke element van het uit te voeren Klimaatakkoord;
op zijn minst concrete, coherente en betekenisvolle aandacht voor dit uitgangspunt gewenst
is in de RES 2.0, inclusief een duidelijke positionering van de regiogemeenten ten opzichte
van dit uitgangspunt, ook en vooral in relatie tot mede-overheden, in het bijzonder het Rijk;

Roept het College op
-

Binnen Holland Rijnland het belang van een concrete, coherente en robuuste positionering
rondom het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit in de RES 2.0 te blijven agenderen en
adresseren, als onlosmakelijk element van het door de regiogemeenten uit te voeren
Klimaatakkoord, gegeven het feit dat de transformatie alleen haalbaar is als iedereen mee
kan doen en daarvoor voor iedereen betaalbaar moet zijn.

En gaat over tot de orde van de dag,
Voor de fractie van

,

CDA

D66

Van der Hoeven

Vos

