
 

  
 
 

Motie: 2050 energieneutraal: De vaart erin 
 
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 19 juni 2018, ter bespreking van de 
kadernota 2019, 
 
Kennisgenomen te hebben van: 

- Het coalitieakkoord 2018 – 2022; 
- De kaderbrief 2019; 
- Energiestrategie “Drechtsteden Energieneutraal 2050”. 

 
Overwegende:  

- Dordrecht de ambitie heeft in 2050 energieneutraal te zijn; 
- We in de Energiestrategie ‘Drechsteden Energieneutraal 2050’ als tussendoel gesteld hebben 

in 2020 zo’n 20% van de energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen; 
- Naar schatting medio 2020 er tussen de 11% en 12% daadwerkelijk behaald zal worden met 

de nu gerealiseerde en geplande maatregelen zoals zonneweiden en 5 windturbines; 
- Dordrecht tot 2050 een groei zal doormaken in het aantal woningen op het eiland; 
- De coalitie in haar akkoord heeft opgenomen:” Op het gebied van opwekking van duurzame 

energie neemt Dordrecht haar verantwoordelijkheid”; 
- De coalitie zich beperkt tot maximaal 5 windturbines op het eiland van Dordrecht. 
 

Van mening zijnde dat:   
- Er nu fors wordt achtergelopen op de planning richting 100% energieneutraal in 2050; 
- De groeiambitie impact zal hebben op het realiseren van 100% energieneutraal in 2050; 
- Het nemen van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk omgezet moet worden in concrete 

maatregelen; 
- Een forse acceleratie nodig is om onze ambitie van 100% energieneutraal in 2050 te behalen. 

 
Verzoekt het college:  

- De ambities vanuit het coalitieakkoord te vertalen naar een concrete doelstelling om in 2022 
een aandeel van minimaal 25% energie uit hernieuwbare bronnen na te streven; 

- De baten voor Dordrecht hiervan in kaart te brengen (werk, opleidingen, besparingen op 
energierekening, etc…);  

- Waar nodig de hiervoor benodigde vestigingsplaatsen en/of zo nodig financiële dekking 
beschikbaar te stellen om de genoemde doelstelling in 2022 te behalen; 

- Om bij deze voorstellen zowel te richten op het opwekken van energie uit hernieuwbare 
bronnen alsmede op het besparen van energie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 


