
Motie 
Ex art. 35 RvO 
 
De Raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014  
  
Overwegende dat: 
-Duurzaamheid een speerpunt van het college is. 
-De VN oproept voor het jaar 2100 te zijn gestopt met het gebruik van fossiele brandstoffen.  
-Er in de samenleving veel onrust is over het eventueel winnen van schaliegas , 
 kernenergie en de opslag van kernafval. 
-Onze gemeente het voornemen heeft om in 2039 jaar CO2 neutraal te zijn en geleidelijk aan over te 
gaan naar een duurzame energiehuishouding. 
-Dit voornemen voortvarender ter hand genomen moet worden. 
-Diverse signalen afkomstig uit de energiemarkten aangeven dat er op het gebied van winning van 
duurzame energie veel veranderingen hebben plaats gevonden. 
-Zonnepanelen bij de huidige energie prijzen en rentestanden een rendement hebben van circa 6% of 
meer. 
-De gemeente nastreeft een bewustwordingsproces op gang te brengen. 
-Het goed is om ook buiten de grenzen van onze gemeente te streven naar klimaatneutraliteit; 
-Het daarom goed zou zijn dat onze gemeente in de diverse regionale samenwerkingsverbanden 
waarin zij participeert zoals de intergemeentelijke samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek , 
haar invloed laat gelden om klimaatneutraliteit ook buiten de grenzen van onze gemeente als 
belangrijk punt op de agenda te krijgen.   
-Het college van Oisterwijk reeds een onderzoek gestart is of het mogelijk is om zonnepanelen te 
plaatsen op een aantal gebouwen van haar gemeente 
 
Roept het college op: 
 
- Zich daarom ook op regionaal niveau in te spannen voor het gebruik van duurzame energiebronnen; 
- Haar invloed op regionaal niveau te gebruiken om daar waar mogelijk klimaatneutraliteit  als 
belangrijk punt op de agenda te krijgen en indien nodig daarin zelf het voortouw te nemen. 
-De mogelijkheid te onderzoeken om overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen die 
eigendom zijn van de gemeente. 
-Tevens te onderzoeken welke vormen van duurzame energie er nog meer toegepast zouden kunnen 
worden. 
- Naast het zich sterk als groene en duurzame gemeente te profileren, ook het goede voorbeeld te 
geven. 
 
En gaat over tot orde van de dag 
 
SP Goirle 
 
Arno de Laat 
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