Motie Participatie
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018,
Constaterende dat:
●

●

●
●

Bij de Geffense en Lithse polder een initiatief is voor schone energieopwekking en er
naar verwachting ook elders in Oss initiatieven zullen ontstaan om in diverse vormen
schone energie op te wekken.
De gemeente Oss de ambitie heeft om energieneutraal te worden en het hiervoor
noodzakelijk is om ook in Oss schone energie op te wekken.
Deze energietransitie effecten heeft op hoe onze leefomgeving eruit gaat zien.
Deze energietransitie effecten heeft op onze samenleving.
Dit zowel kansen als uitdagingen geeft.

Overwegende dat:
●
●

●

●

Draagvlak voor de energietransitie essentieel is.
Draagvlak mede bepaald wordt door de mate waarin mensen de noodzaak ervan zien
maar ook door de mate waarin mensen profijt hebben van deze veranderingen en een
faire verdeling van lusten en lasten tussen initiatiefnemers en omgeving daarbij
belangrijk is.
De gemeente Oss wel een werkwijze heeft vastgesteld voor toetsing van initiatieven
voor duurzame energieopwekking (raadsvergadering 6 juli 2017), maar geen kaders
heeft vastgesteld voor participatie door inwoners en de rol van de gemeente hierin.
Het college in gesprekken over participatie met initiatiefnemers en inwoners zich nu niet
gesteund weet door een duidelijke visie hierover van de gemeenteraad.

Draagt op om:
●

●

De verschillende mogelijkheden in kaart te brengen hoe de gemeente Oss ervoor kan
zorgen dat de diverse vormen van lokaal opgewekte energie de gemeenschap van Oss
kunnen versterken.
De bevindingen van dit onderzoek te gebruiken om kaders op te stellen voor participatie
bij diverse vormen van lokaal opgewekte energie. En deze ter opiniëring en
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen zodat de raad een uitspraak kan
doen over zowel de richting als hoe ver de gemeente hierin moet gaan.

Gaat over tot de orde van de dag.
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