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Mijne dames en heren fractieleden,
Donderdag a.s. wordt het Energieakkoord 2.0 Leusden ter discussie en stemming in
de raad gebracht.
Als Leusdense organisaties op het terrein van energie en duurzaamheid zijn wij
bijzonder verheugd dat het College u dit akkoord aanbiedt. Wij zijn graag bereid om
in samenwerking met de gemeente en de ambtelijke staf de doelstelling van dit
akkoord - een Energieneutrale gebouwde omgeving in Leusden in 2040 - mee te
helpen realiseren. Wij denken daar aan een positieve bijdrage te kunnen leveren.
Om de doelstelling te bereiken is naast ambitie ook een stevige financiële
onderbouwing nodig. Zeker als het om activiteiten gaat zoals de coördinatie van
deskundigheid (Energieloket) en “bewustwording en communicatie naar inwoners en
bedrijven”. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is in het Energieakkoord 2.0
Leusden voorzien in de oprichting van een “Projectbureau”.
Als Leusdense organisaties op het terrein van energie en duurzaamheid zijn wij graag
bereid om te participeren in dit op te zetten Projectbureau. De Stichting IkwilWatt is
daar één van. Door de vele activiteiten die de Stichting de afgelopen jaren heeft
ontplooid is het begrip IkWilWatt inmiddels breed bekend in Leusden. De Stichting
stelt daarom voor om IkWilWatt als werknaam van dit Projectbureau te gaan
gebruiken.
Om de doelstellingen te bereiken is steun vanuit de samenleving nodig. In Leusden is
inmiddels een stevige basis van vrijwilligers ontstaan, mede dankzij het Energie
akkoord uit 2014. Dit eerste Energie akkoord heeft in de afgelopen drie jaren een
ontwikkeling doorgemaakt van eenvoudig isoleren van woningen en enkele
zonnepaneel installaties. Nu is de uitdaging hoe volledig kan worden voldaan aan de
Parijse akkoorden. Het Projectbureau zoals in het Energie akkoord 2.0 aan u is
voorgelegd, is ook voortgekomen uit visie ontwikkelingen vanuit de samenleving en
overgenomen door het college. In de informatie-ronde heeft Leendert van
Geldermalsen namens ons de functie van dit Projectbureau verder toegelicht.

Uit overleg tussen onze organisaties en de gemeente in de afgelopen weken is
duidelijk geworden dat het beoogde Projectbureau een onafhankelijke positie in zal
moeten nemen. Dit is echter in tegenspraak met de in het Energieakkoord 2.0
Leusden opgevoerde z.g. “meefinancieren van het Projectbureau door de
stakeholders”. Indien met deze “stakeholders” commerciële marktpartijen bedoeld
worden, moeten wij u er op wijzen dat daardoor de onafhankelijke positie van het
Projectbureau in het geding komt. Het is zelfs wettelijk niet toegestaan dat het
Projectbureau bij het aangaan van contracten een afdracht ter financiering van de
eigen organisatie gaat eisen.
Het is daarom, dat in de bijlage “Indicatieve begroting Energieakkoord 2.0 Leusden”
het opgevoerde bedrag van ca. € 250.000,- geheel ten laste van de Gemeente
Leusden zal moeten komen. Ook de bedragen die voor de volgende periodes worden
opgevoerd kunnen niet door marktpartijen meegefinancierd worden om het hiervoor
genoemde argument.
Tenslotte zijn wij van mening dat voor een effectieve opstart van het beoogde
Projectbureau voor de opstartperiode (het jaar 2018) veel geld nodig is. Het bedrag
€250.000 wordt in de bijlage genoemd voor dit jaar 2018, maar dit is, naar onze
mening, onterecht “marktgedragen”. Voor het uitwerken en realiseren van de
doelstelling met een gekwalificeerde bemanning zoals omschreven in het
Energieakkoord 2.0 Leusden zal eerder minimaal het dubbele dan de aangevraagde
€ 250.000 nodig zijn.
Het is daarom dat wij uw raad willen adviseren om voor het realiseren van de
doelstelling van het Energieakkoord 2.0 Leusden een budget toe te kennen van
€ 500.000,-. Dit zal zeker nodig zijn om een effectief en onafhankelijk opererend
Projectbureau op te starten.
Wij kijken uit naar een duurzame toekomst voor Leusden.
Met vriendelijke groet,
Voor de Leusdense organisaties
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