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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden;
Besluit op basis van het voorstel van het college van 12 december 2017, nummer: L156440
besluit:
1 in te stemmen met de ondersteuning van maatschappelijke partners die zich richten op
de energietransitie van de eigen organisatie en achterban, met name bij particuliere
woningeigenaren en agrarische bedrijven in 2018:
•
Voor de doelgroep particuliere woningeigenaren betekent dit:
o Het energieloket wordt in een directe opdracht vanuit de gemeente
gecontinueerd;
o De ondersteuning van collectieve woningverduurzaming en het vinden van
mogelijkheden voor financieringsarrangementen in het kader van het VNG
project van regio Eemland gemeenten wordt gecontinueerd;
•
Voor de doelgroep agrarische bedrijven betekent dit dat een nulmeting wordt
uitgevoerd gebruikmakend van cofinanciering vanuit provinciale programma's en
beschikbare capaciteit voor energie bij de RUD, en dat er wordt ingezet op het
actief delen van kennis van koploperbedrijven en informatie over laaghangend
fruit en financiële regelingen;
•
Voor de doelgroep overige bedrijven wordt de nadruk gelegd op
informatieoverdracht over concreet handelingsperspectief, financiële instrumenten
die dit ondersteunen en het delen van kennis van koploperbedrijven;
•
Kwartier maken projectbureau Energieakkoord 2.0 als werkmechanisme om vraag
en aanbod op gebied van energietransitie aan elkaar te koppelen;
2. in te stemmen met de besteding in 2018 van het reeds in het kader van nieuw beleid
2018 voor Energieakkoord 2.0 voor de periode 2018-2020 beschikbaar gestelde bedrag
van € 75.000;
3. de gezamenlijke ambities van samenleving en gemeente om invulling te geven aan een
energieneutraal Leusden in 2040 waaronder het uitfaseren van aardgas en een netto
energieleverend buitengebied en de routeverkenningen op weg naar Energieneutraal
Leusden 2040, zoals die zijn opgenomen in het Energieakkoord Leusden 2.0, als
handreiking voor de energietransitie aan de nieuwe in maart 2018 te verkiezen raad, mee
te geven;
4. de begrotingswijziging 2018-1009 vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 01 februari 2018
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a der Schans

G.J. Bouwmeester
voorzitter
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