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Motie
De Raod van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 4 juli 2079:

kennis genomen hebbende von / gehoord hebbende:
o De PPN 2.1.4 de meldingen van het structurele tekort van €80.000 voor het energieverbruik voor de
openbare verlichting en de verhoging van de energiebelastingen met 15 ïot2O%.

o
o
r
r

Het beleidsprogramma Verduurzamen openbare verlichting 2015-2025 van L5 juni 2015.
Het Energieakkoord Holland Rijnland met de gemeenten als 'voorbeeldige overheid'voor
energiebesparing.

Artikel2.5 van het Activiteitenbesluit welke gemeenten een wettelijke verplichting geeft om
energiemaatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder voor gebouwen en
installaties ( hiervan uitgesloten openbare verlichting en verkeerregelinstallaties).
Artikel 2.L5 van het Activiteitenbesluit welke gemeenten een informatieplicht oplegt om uiterlijk L
juli 2019 aan de Rijksdienst van Ondernemend Nederland(RVO) te rapporteren over de stand van
zaken van de maatregelen voor energiebesparing.

Constaterende dat:
Voorafgaand aan het vaststellen van de Perpectíefnota de gemeente inzicht moet hebben van te
nemen energiebesparende maatregelen op basis van het Activiteitenbesluit.
o Het structurele tekort van €80.000 voor het energieverbruik voor de openbare verlichting niet is
meegenomen bij de scenario's in het beleidsplan Verduurzamen openbare verlichting 2OI5-2O25.
o De verhoging door het Rijk van de energiebelasting van L5-20% niet is meegenomen in het
be leidspla n Verd u u rza me n open ba re verl ichti ng 2OtS-2025.
r Openbare verlichting een grote energieverbruiker is.

o

Overwegende dot:
o De rol van de gemeente als 'voorbeeldige overheid' er om vraagt om beleid te herijken
wanneer er sprake is van ontwikkelingen die het betreffende beleid raken.
r Versneld verledden van de openbare verlichting een uitkomst zou kunnen zijn van het

r

herijken van het beleid Verduurzamen openbare verlichting 2OI5-2O25.
Openbare verlichting een onderdeel is van de mobiliteitsnota.

Verzoekt het college:
L. Om in de mobiliteitsnota aandacht te besteden aan het herijken van het beleidsplan Openbare
verlichting en dit de raad voor de begroting 2OZO -2023 aan te bieden

En gaat

tot de orde van de dag.
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