
 
Motie D66 Goirle aangaande:  Energietransitie. 
 

De Raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 6 november 2018 

 
Constateert dat: 

De centrale thema's in het Bestuursakkoord voor deze raadsperiode zijn duurzaam en dienstbaar. 
Deze centrale thema's zijn verweven in de verschillende programma's, thema's en paragrafen. Eén 
van de ambities is om een groot deel van de energie die in de gemeente wordt verbruikt, duurzaam 
op te wekken: 14% in 2020, oplopend naar 25% in 2030. Daarvoor worden verschillende activiteiten 
ontplooid, zoals onderzoek naar het grootschalig opwekken van duurzame energie uit verschillende 
bronnen en het opstellen van een warmteplan. Deze intensivering van de inzet op duurzaamheid 
vraagt ook ambtelijke capaciteit. In de begroting is hiervoor extra formatie opgenomen. 

Overweegt dat: 

• Het concreet actie ondernemen op het vlak van energietransitie in onze gemeente laat op 

gang is gekomen; 

• Er een landelijke trend ontstaat om de streefcijfers voor 2020 en 2030 op te schalen; 

• We de Goirle als groen gemeente in de toekomst veilig te willen stellen; 

• We onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet met de rekening voor onze 

huidige terughoudendheid willen belasten; 

• Er momenteel particuliere initiatieven zijn bedacht en ontwikkeld die beperkt worden door 

de kaders van het raadsvoorstel “Zon en Wind”; 

• Wij als inwoners van Goirle onze energieconsumptie kunnen beperken; 

• Het college extra ambtelijke ondersteuning op de energietransitie wil inzetten; 

Verzoekt het college 

• Het duurzaam opwekken van energie in onze gemeente op te schalen van 14% in 2020 naar 

20% en van 25% in 2030 naar 30%; 

• Ruimhartig ondersteuning bieden aan particuliere initiatieven; 

• Van de verzochte FTE uitbreiding 1 FTE aan te stellen als energiecoach conform het eerdere 

voorstel van PvdA 

• Te onderzoeken of deze FTE  ingezet kan worden in het GHO samenwerkingsverband; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie D66 Goirle  PvdA Goirle en Riel 

 

Piet Verheijen    Pernell Criens 


