
 

AMENDEMENT (artikel 33 RvO) 

(Ieder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen) 
 

 
Van  VVD, Trilokaal, D66 

  
Aan  De voorzitter 
  

  
Onderwerp :  Regie over de Energiestrategie 

 

  
Datum raad  in openbare   

vergader ing b i jeen:  
3 juni 2021 

  

  
  
De fractie(s) van VVD, Trilokaal, D66 

 
Stelt/stellen de raad voor het volgende amendement aan te nemen in afwijking van het 
voorstel van het college (of zo aan de orde: het presidium); 
 
Overwegende dat: 

- De verduurzaming van Teylingen een enorm complexe opgave is. 
- Een grondig participatietraject nog niet heeft plaatsgevonden.  

- De milieueffectenrapportage nog moet verschijnen. 

- De marktconsultatie inzake kernenergie1 dit jaar zal plaatsvinden. 
- Technologische innovatieve ontwikkelingen snel aan terrein winnen. 
- De RES geen rekening houdt met lokaal kleinschalige opwek. 

   
Van mening dat: 

- De gemeente nu geen actueel beeld heeft van de nog benodigde hoeveelheid 
duurzaam opgewekte energie.  

- De RES het uitgangspunt is voor de Lokale Energiestrategie waar de gemeente de 
regie moet voeren over wat noodzakelijk is en waar het moet komen.  

- Maatregelen een grote impact kunnen hebben op zowel landschap als welzijn; 
- zorgvuldigheid dus op zijn plaats is. 

 

Van oordeel dat: 
- Particuliere initiatieven een belangrijk omvangrijk middel zijn om aan de 

verduurzamingsdoelstellingen te voldoen.   

- Tevens er nog veel mogelijkheden zijn om als gemeente de inwoners te 
informeren, faciliteren en verleiden over de ‘no-regret’ maatregelen;  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1 Zie Regionale Energiestrategie V1. pagina 11. Alinea kernenergie. 



 

Concreet voorstel tot wijziging ontwerpbesluit: 

 
Stellen de fracties van de VVD, Trilokaal en D66 voor om besluitpunten I t/m III te 
vervangen voor: 
 

I) De RES 1.0 wordt vastgesteld met dien verstande dat de gemeente Teylingen zelf de 
regie wil houden door de volgende prioritering aan te brengen: 
 

1. De inspanning wordt in eerste instantie gericht op ‘no regret’-maatregelen zoals 
(meer) zonnepanelen op daken van bedrijven, openbare gebouwen en van 
particulieren (waaronder ook die van stichtingen/verenigingen); 
 

2. De informatievoorziening over energiebesparende maatregelen richting inwoners 
wordt geoptimaliseerd, o.a. door de inzet van energiecoaches en voorlichting via 
de gemeentelijke website; 
 

3. In de komende jaren (2021-2025) verkenningen worden uitgevoerd, inclusief 
participatietrajecten, om te onderzoeken wat haalbaar is om op enige wijze 

uiteindelijk in 2050 100% energieneutraal te zijn binnen de eigen 
gemeentegrenzen.  
 

II) Het bovenstaande besluitpunt uit te dragen binnen het verband van Holland Rijnland, 
de Provincie Zuid-Holland en elders waar nodig. 
 
III) Te inventariseren uiterlijk 1 oktober 2021 welke acties nodig zijn om verder invulling 

te geven aan de RES 1.0 
 
IV) Het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven om waar 
mogelijk en gewenst de RES 1.0 mee te nemen in verankering van (omgevings-)beleid, 
in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2021 
de griffier, de burgemeester, 
  

  
  
Robert van Dijk Carla G.J. Breuer  
 



 

AMENDEMENT 

 
 
Inleiding 
Het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

van de gemeente Teylingen” (hierna: Rv0) bevat in artikel 1 de volgende definities:  
- een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpraadsbesluit, naar de 
vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; 
- een subamendement is een voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, 
naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het 
betrekking heeft.  
Het amendement vormt een der instrumenten waarmee de vertegenwoordigende en 

controlerende functie van de raadsleden verwezenlijkt kan worden. Kenmerkend voor het 
amendement is dat het kan worden ingediend door een individueel raadslid en dat de 
raad verplicht is het te behandelen. 
 

 
Vereisten voor de indiening en behandeling (ontleend aan artt. 1 en 33 Rv0) 

- een amendement of subamendement kan worden ingediend door één of meerdere 
raadsleden, aanwezig in de raadsvergadering; 
- een amendement kan ook het voorstel inhouden tot splitsing van een geagendeerd 
voorstel in een of meer onderdelen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal 
plaatsvinden;    
- de indiening geschiedt schriftelijk bij de voorzitter, uiterlijk tot het sluiten van de 
beraadslagingen over het betrokken onderwerp; indien het voorgestelde eenvoudig van 

aard is, kan de voorzitter mondelinge indiening toestaan; 
- een amendement en subamendement dienen een pasklare formulering te omvatten, 
geschikt ter opneming in het voorliggende ontwerp-besluit respectievelijk amendement; 
- de indiener(s) kan/kunnen het (sub)amendement intrekken, totdat de besluitvorming 
door de raad heeft plaatsgevonden.  

 
Afhandeling amendementen: 

Amendementen wijzigen het voorliggende ontwerpbesluit. Een amendement kan een 
gedeelte of het gehele ontwerpbesluit wijzigen.  
 
Indien een raadsmeerderheid kan instemmen met het amendement (al dan niet na 
hoofdelijke stemming) is hiermee het ontwerpbesluit gewijzigd. Daarna vindt stemming 
plaats over het ontwerpbesluit inclusief wijzigingen. Bij gehele wijziging van een 

ontwerpbesluit door een amendement is er geen separate stemming over het door het 
amendement geheel gewijzigde ontwerpbesluit maar is een stemming over het 
amendement voldoende.  
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