Debat Lokale energieagenda 24 januari 2019

Voorzitter,
Aan de orde van behandeling is de Lokale Energie Agenda.
Een uitgebreid rapport met als doelstelling een route uitzetten naar een energieneutraal
Hardinxveld-Giessendam in 2050, met elkaar en voor elkaar.
Dank aan de wethouder en zijn ambtenaren voor dit uitgebreide document.
Het zal u niet verbazen dat wij als ChristenUnie blij zijn met dit document. Niet vanwege het feit dat
we in de toekomst maatregelen zullen moeten gaan nemen welke ons als burger en gemeente geld
gaat kosten. Maar wel vanwege het gedachtegoed wat in het voorwoord van de energieagenda en in
ons verkiezingsprogramma staat met betrekking tot het nemen van verantwoordelijkheid over het
gebruik van onze aarde. Die hebben we in bruikleen en die moet leefbaar blijven ook voor onze
kinderen en generaties die daarna komen.
Daarom deze agenda met maatregelen om te komen tot het verduurzamen van onze gemeente.
Daarin een handreiking en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het
woord. Het is dan ook een grote opgave om alle onderdelen aan te pakken. Ik wil daarbij niet
spreken over een probleem maar zie het meer als een uitdaging. Het is dan ook een goede zaak dat
de agenda zich richt op de eerste horde namelijk energietransitie. Daarin drie thema's, energie
besparen, uitfaseren van aardgas, en opwekken van duurzame energie.
Voorzitter, zoals gezegd, de fractie van de ChristenUnie heeft het raadsvoorstel positief ontvangen.
en paar opmerkingen willen we toch graag onder de aandacht brengen.
In het voorstel stelt het college voor om de komende raadsperiode tijd en middelen te gebruiken
voor vooronderzoek. Door in te zetten op bewustwording, innovatie en delen van kennis wordt
voorkomen dat ondoordacht te werk wordt gegaan en zodoende paniek situaties worden
voorkomen. Met dat laatste kunnen we het eens zijn, echter de tijd gaat wel door. Wat ons betreft
kunnen ook kleinschalige initiatieven en particuliere acties parallel naast de uitvoering van het
raadsvoorstel lopen. In een krantenartikel schreef onlangs de directeur van NUON dat er geen tijd
meer is voor uitstel. Begin maar gewoon, aldus het artikel. We begrijpen het belang van het creëren
van draagvlak . Draagvlak is belangrijk. Maar creëren van draagvlak gaat verder dan rekening houden
met, en betekent dat weerstand goeddeels is weggenomen. Een haast onmogelijke opgave
voorzitter bij een onderwerp als energietransitie. Om energietransitie voor elkaar te krijgen is zo
mogelijk versnelling nodig.
Wat betreft het uitfaseren van aardgas maken we ons wel zorgen met betrekking tot hoe we dit
betaalbaar houden en wie de kosten gaat betalen. Jaarlijks moeten 215 woningen van het gas af.
Alleen al voor het verwijderen van een complete gasaansluiting brengt Stedin € 771,20 in rekening.

Een klein rekensommetje leert ons dat we bij de ruim 7000 woningen welke er in ons dorp staan
ruim 5 miljoen Euro kwijt zijn om alleen maar van het gas af te gaan. Een kostbare opgave. Wie kan,
wil en gaat dit betalen. Lijkt me goed om dit in het vooronderzoek mee te nemen.
Bij het opwekken van duurzame energie moet een wildgroei aan opwekmaatregelen door
bijvoorbeeld buurtenergie coöperaties worden voorkomen, zo lezen we. Voor de nog op te stellen
omgevingsvisie wel iets om rekening mee te houden zodat niet alles wordt dichtgetimmerd en goede
en enthousiaste initiatieven m.b.t. duurzame opwekking in de kiem worden gesmoord.
Voorzitter, de gemeente moet het goede voorbeeld geven en de regie rol vervullen bij het opwekken
van schone energie. Vanaf 1 januari dit jaar is het streven om de komende jaren 75 % van de
benodigde eigen energie op te wekken via zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Dat
onderschrijven we als fractie. Het is echter de vraag of dit haalbaar is qua uitvoering. Dan kun je ook
gaan kijken naar o.a. zonneparken op agrarische grond, zo geeft het rapport aan. Ruimte en polder
genoeg zou je zeggen. Daarin zit wat ons betreft nog wel een spanningsveld ( leuke woordspeling).
We snappen het belang van opwekken van schone energie, maar staan ook voor behoud van onze
mooie polder en weilanden met vele koeien. Enige terughoudendheid daarin lijkt ons op zijn plaats
zodat wanneer dhr. Van de Bout en ik later op onze elektrische motorfietsen ( oerend hard ) door de
prachtige polder toeren, we niet alleen tussen zonnepanelen door rijden maar ook nog kunnen
genieten van de oer Hollandse zwart-wit gekleurde koeien.
Voorzitter ik ga afronden.
De fractie van de Christen Unie staat volledig achter de ambitie zoals deze in de lokale energie
agenda is verwoord.
Wat betreft het raadsvoorstel wat voor ons ligt willen wij dit als fractie volledig en onverkort steunen
zowel om de extra middelen beschikbaar te stellen als om een bestemde reserve duurzaamheid in
het leven te roepen.
Ik dank u.

Willem Pors, 24 januari 2019

