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Raadsvergadering
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Nummer
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Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 1 juni 2017
om 22.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark 1 te Odijk.
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mevrouw B.G. Schipper
de heer J. Sterk
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Voorts aanwezig:
de heer J.J. Eijbersen
mevrouw H.M. Spil

wethouder
wethouder

Afwezig:
de heer J. Buzepol
mevrouw N. van der Voort

De Liberalen
Perspectief 21

1.

Opening en voorstemmer
De voorzitter opent de vergadering om 22.14 uur en heet iedereen welkom.
De heer Buzepol en mevrouw Van der Voort zijn met kennisgeving afwezig. Door loting wordt
de heer Lakerveld als voorstemmer aangewezen.

2.

Vaststelling agenda
17-043
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling notulen raadsvergadering 11 mei 2017
17-044
De notulen van de raadsvergadering van 11 mei 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen van het college
17-042
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken. De lijst van
ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
Wethouder Eijbersen memoreert dat in maart 2017 een motie is aangenomen waarmee het
college aan de slag is gegaan. Er is een strategie bedacht ten aanzien van de contacten in de
regio, met de provincie en de buurgemeenten. Hij wil deze vergadering graag starten met het
filmpje 'Bunnikse kwaliteit in een topregio' over wonen, werken en leven in de gemeente Bunnik
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in de drie mooie, levendige dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven.
<<vertoning van het filmpje>>
Hij hoopt dat het college hiermee voldoet aan de invulling van de vastgestelde motie. Met dit
filmpje kan Bunnik het verschil maken in de regio. Hij heeft de stellige indruk dat, als dit verhaal
wordt verteld én duidelijk wordt gemaakt waar Bunnik voor staat, dat dat heel positief wordt
ontvangen door alle partners en hij hoopt dat de inwoners zich herkennen in het beeld dat in
het filmpje wordt geschetst.
Het is niet alleen een taak van het college maar ook van de raad om dit verhaal uit te dragen.
Daarom ontvangen alle raadsleden het filmpje maar ook de praatplaat 'Bunnikse kwaliteit in
een topregio' die toont wat Bunnik is en waar Bunnik voor gaat.
Op het Science Park sprak hij met een delegatie van Japanners en Australiërs en vertelde hen
dat er drie werelderfgoederen in de nabijheid van het Science Park liggen, namelijk het Rietveld Schröderhuis in Utrecht en twee werelderfgoederen in Bunnik. Dat is een belangrijke
kracht van deze gemeente.
De praatplaat moet op meer plekken worden getoond zodat iedereen ziet wat de kansen en
ontwikkelingen van Bunnik zijn. Hij vraagt iedereen de praatplaat en het filmpje uit te dragen.
Hij hoopt dat dit tegemoetkomt aan wat de organisatie, het college en de raad voor elkaar willen krijgen met de Uitvoeringsagenda.
Hij maakt een compliment aan de mensen die zowel het filmpje als de praatplaat in een zeer
korte tijd hebben gerealiseerd.
De voorzitter stelt met trots vast dat deze raad het hoogste orgaan is van de zojuist getoonde
gemeente.
5.

Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
De heer Maijer rapporteert vanuit de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) dat er een kadernota
en begroting zijn gekomen. Bunnik kan daarover een zienswijze aangeven. Er is overleg gevoerd in de driehoek portefeuillehouder, rapporteur en contactambtenaar. Dat loopt prettig. De
lijnen voor de verdere invulling zijn uitgezet. Het is goed om de vinger aan de pols te houden.
Hij heeft de RID voorgesteld om een keer een presentatie in Bunnik te organiseren. Er verandert veel op ICT-gebied en ook op financieel gebied van de ICT. De raad moet goed worden
geïnformeerd wat dit voor Bunnik betekent. Er is een manifest opgesteld voor gemeenschappelijke regelingen. Ook de RID moet zich daaraan houden, zodat de raden invloed kunnen
hebben voordat er voldongen feiten liggen.
Mevrouw Visser heeft in de afgelopen tijd de financiële stukken ontvangen van de BghU en
het Regionaal Historisch Centrum. Op beide items worden geen zienswijzen ingediend. Zij is
ook bij de BghU op bezoek geweest om verschillende vragen beantwoord te krijgen. Bij het
Regionaal Historisch Centrum zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Er moet steeds meer
worden gedigitaliseerd waarbij speelt dat nog niet de juiste software aanwezig is. Afhankelijk
van het feit of de nieuwe fusiegemeente bij de provincie Utrecht of een andere provincie komt,
gaan er gemeenten af of komen er gemeenten bij.

6.

Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen
De heer Maijer is AB-lid van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied. Er vindt een ontmanteling plaats omdat het schap wordt opgeheven. Tijdens de
AB-vergadering hadden alle gebieden een nieuwe bestemming of nieuwe eigenaar, op één na.
Inmiddels geldt dat voor de laatste ook, dus dat gaat voorspoedig. Er is besloten een nieuw
Route- en padenbureau op te richten voor de fiets-, wandel- en snelroutes. Dit Routebureau
bevat de paden, het onderhoud en het groentoezicht daarop. Daarvoor is een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente vastgesteld van circa € 26.000,00. Dat is iets minder dan de huidige
bijdrage aan het Recreatieschap.
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7.

Raadsvoorstel Ontslag en benoeming voorzitter en lid Rekenkamercommissie Vallei &
Veluwerand
17-054
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.
Debatpunt

8.

Raadsvoorstel Zonneplan Heel Bunnik in de Zon
17-040
Mevrouw Schipper stelt vast dat er in de hele wereld iets aan de hand is. Zij heeft zojuist vernomen dat president Trump definitief uit het Parijse akkoord is gestapt, wat gelukkig niet betekent dat alle Amerikanen dat doen.
In Nederland gaat het ook niet goed met het terugdringen van de CO2-uitstoot. In 2016 nam de
uitstoot met 0,4% toe. Nederland staat in Europa op de twaalfde plek met het terugdringen van
het broeikaseffect.
Het is een mondiaal zorgelijk probleem. Daarom moet iedere burger, iedere inwoner en iedere
plaats, waar ook ter wereld, er iets aan doen. Bunnik heeft slechts een begin gemaakt. P21
omarmt dit goede initiatief van deze kleine gemeente. In Bunnik hebben veel inwoners sympathie voor duurzaam wonen en duurzaam met energie omgaan.
De Energiegroep is een stichting geworden die mensen écht verder kan helpen in de wirwar
van subsidies die er zijn en de mogelijkheden voor collectiviteit.
Met dit plan is een kleine goede start gemaakt.
Volgens mevrouw Visser wordt het tijd dat het CDA met vijf zetels in de raad komt, zodat de
heer Kager dit onderwerp zelf kan behandelen.
Het Zonneplan kan niet los worden gezien van de ontwikkeling naar het volledig overschakelen
naar hernieuwbare energiebronnen. Naast zonne-energie is er ook windenergie en biomassa
nodig, gecombineerd met energiebesparingsmaatregelen. Deze week werd, in combinatie met
het feit dat er meer energie is gebruikt, duidelijk dat de energiebesparingsmaatregelen het
meest efficiënt zijn en dat de balans daarom anders kan komen te liggen. Alleen met een mix
van deze maatregelen kan substantiële vooruitgang worden geboekt.
Het CDA is blij dat het college inzet op ondersteuning van initiatieven van maatschappelijke
organisaties. Deze initiatieven verhogen de betrokkenheid bij en het bewustzijn van het energieverbruik van de inwoners.
De heer Kager heeft een vraag gesteld over het vrijstellen van leges bij projecten die legesplichtig zijn. Het CDA heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd. Het CDA is verheugd dat
daarover concreet iets staat in het Zonneplan, namelijk: "Waar het zin heeft, passen we de legesverordening aan om opwek met zonne-energie rendabeler te maken". Als het geld scheelt,
zal het al snel rendabeler worden. Er is ook aangekondigd dat dit meegenomen gaat worden
bij het jaarlijks vaststellen van de legesverordening.
Zonne-energie opgewekt door panelen kan in de praktijk vrij makkelijk worden uitgevoerd,
maar is minder rendabel dan windenergie. Zij herinnert zich de bijna emotionele oproep van de
heer Heijmerink voor een windmolen. Het CDA wil ruimer kijken naar de maatregel.
In de infographic staat dat de gemeente uitvraag zal doen bij marktpartijen omdat de dakconstructie niet geschikt is voor zonnepanelen. Daaraan zit een kostenplaatje van € 30.000,00. Is
het niet efficiënter om stroom die van windmolens afkomstig is, af te nemen ? Hoe kijkt het college daarnaar?
Wellicht kan worden overwogen met een windmolenproject mee te doen. Het CDA denkt dat
het rendement sneller oploopt met windenergie dan met alleen zonnepanelen.
De heer Schenk vindt dat het Zonneplan er goed uitziet. Het is een investering in duurzaamheid die De Liberalen graag ziet en waar ze achter kan staan. Het enige nadeel is dat geen
invulling is gegeven aan een vraag die al ruim een jaar geleden is gesteld, namelijk te onderzoeken wat de inspanning van de gemeente is voor 'gratis' zonnepanelen.
Hij begrijpt dat P21 het belangrijk vindt dat iedere inwoner er iets aan doet. Dat kan worden
gestimuleerd door het voor iedere inwoner makkelijk te maken.
Hij staat niet achter de oproep van het CDA voor windmolens.
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Om invulling te kunnen geven aan 'gratis' zonnepanelen voor iedere inwoner, dient hij namens
De Liberalen, een motie in.
Motie, ingediend door De Liberalen: 'gratis' zonnepanelen voor inwoners van de gemeente Bunnik
"De raad van de gemeente Bunnik, in vergadering bijeen op 1 juni 2017;
overwegende dat:
- De Liberalen reeds op 24 maart 2016 (434 dagen geleden) het college verzocht hebben om
te onderzoeken of 'gratis' zonnepanelen, zoals verstrekt in de Parkstad-gemeenten, ook in
de gemeente Bunnik mogelijk zijn en de financiële consequenties hiervan aan de raad voor
te leggen;
- de portefeuillehouder toegezegd heeft dit onderwerp mee te nemen in het in ontwikkeling
zijnde zonneplan;
- in het voorliggende Zonneplan niets terug te vinden is van deze mogelijkheid;
- er ook niets gerapporteerd is over financiële consequenties;
- het voor inwoners veel vertrouwder is om een langlopend contract af te sluiten bij de gemeente dan bij particuliere organisaties;
- De Liberalen voorstander zijn van lagere lasten voor onze inwoners;
- de getoonde werkwijze in de Parkstadgemeenten de inwoners compleet ontzorgt en vanaf
de eerste maand de inwoners geld oplevert;
constaterende dat:
- de gemeente Landgraaf sinds 2014 deze mogelijkheid aanbiedt;
- de Parkstadgemeenten deze mogelijkheid in 2016 succesvol hebben weten aan te besteden (zie Tendernet voor de aanbesteding “Service Provider PV installaties Parkstad Limburg 2016 - Gemeente Landgraaf” - in de schriftelijke versie van de motie is ook de directe
internetlink naar deze aanbesteding opgenomen:
https://www.tenderned.nl/tendernedweb/aankondiging/detail/samenvatting/akid/45d9ad68a
13561fefafccd716268d5d9/pageId/D909B/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aa
nkondigingen/menubalkoproep/true/cid/179479/cvp/join);
- de Parkstadgemeenten geconstateerd hebben dat de gemeente de zonnepanelen mag financieren zonder dat de gemeente onder de 'WFT' (Wet Financieel Toezicht) komt te vallen;
- bij financiering de terugbetaalde gelden weer ten goede komen van de algemene reserve
van de gemeente;
- de gemeenteraad van Bunnik hoge ambities heeft op de inzet van zonne-energie;
- De Liberalen staan voor duurzame ontwikkelingen en bereid zijn hierin te investeren;
- de huidige landelijke regelingen voor financiering te complex zijn voor en niet aansluiten bij
de wensen van de meeste inwoners van de gemeente Bunnik;
- de bestaande regelingen niet voorzien in het compleet ontzorgen van de deelnemers;
- Bunnik met 2,6% hernieuwbare energie ver onder het landelijk gemiddelde van 5,9% zit en
alleen zonne-energie past binnen de Bunnikse schaal;
verzoekt het college om:
- te onderzoeken wat er nodig is zodat de gemeente Bunnik, conform de methode van de
Parkstadgemeenten, haar inwoners van 'gratis' zonnepanelen kan voorzien;
- te onderzoeken wat er nodig is voor het opzetten van een fonds voor de mogelijke financiering van de zonnepanelen in de vorm van een lening met een passende looptijd;
- voor de financiële dekking uit te gaan van een investering in capaciteit vanuit de algemene
reserve en de (tijdelijke) vulling van het fonds vanuit de algemene reserve;
- de raad uiterlijk 1 juli te informeren over de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken
inclusief de financiële en personele (ambtelijke inzet) kosten en de financiële dekking daarvan;
en gaat over tot de orde van de dag."
Wethouder Spil heeft in het Open Huis al toegelicht dat het Zonneplan slechts een klein deel is
van alles wat moet gebeuren. Dit is een eerste stap die jaarlijks wordt aangevuld met maatregelen, die veel verder moeten gaan. Er zullen nog vele stappen volgen. De windmolens zullen
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geen vervanging zijn voor zonnepanelen. Uiteindelijk moeten keuzes worden gemaakt over
zonnepanelen, zonnevelden én windmolens. Zij wil die discussie op dit moment niet aangaan.
Pas als een mix van alle maatregelen wordt genomen gecombineerd met de manier van opslag en distributie kan dat de CO2-uitstoot echt naar beneden halen.
Het college ontraadt de motie ten sterkste.
De motie roept op tot een lening vanuit de gemeente. Er bestaat al een landelijke energiebespaarlening waarvan veel gebruik wordt gemaakt. De gemeente hoeft dat niet over te doen.
Via de Energiegroep en het regionale Energieloket worden al zonnepanelen aan de inwoners
aangeboden. De Energiegroep Bunnik biedt een totaal pakket aan waarbij zij ondersteuning
geeft als mensen een lening willen. Ze geeft ontzorging als mensen zonnepanelen op hun dak
willen. Er is veel technische kennis aanwezig en ze besteedt het gezamenlijk aan bij één partij.
Zowel vorig jaar als dit jaar is er een bijeenkomst geweest. Bunnik wordt in de regio gezien als
voorloper met dit project. Zij betrekt inwoners en burgers direct. Na de eerste bijeenkomst zijn
direct zestien opdrachten geplaatst.
Parkstad heeft het streven om tot 2023 200 woningen te voorzien van zonnepanelen. De Energiegroep Bunnik heeft vorig jaar al tachtig woningen voorzien van zonnepanelen. De afgelopen
keer zijn er al zestien opdrachten geplaatst en er zijn zeker 100 geïnteresseerden. Zij denkt dat
de Energiegroep sneller, deskundiger en dichter bij de inwoners werkt dan de gemeente ooit
zal kunnen doen.
Het gaat de gemeente geld kosten. Er gaat veel ambtelijke capaciteit zitten in het verstrekken
van de leningen en ook de afdelingen Communicatie en Financiën worden belast. Zij denkt dat
de landelijke energiebespaarlening goedkoper zal zijn dan een gemeentelijke lening.
Ten slotte wijst zij op het risico dat de gemeente zal lopen. De gemeente moet liquide middelen
hebben om de leningen te betalen. Daarvoor moet de gemeente zelf een lening afsluiten. De
gemeente zal risicodrager zijn als mensen de lening niet terugbetalen. Dat risico loopt de gemeente niet als mensen gebruikmaken van de landelijke lening.
Zij is het niet eens met de stellingen die in de motie staan. De gemeente ontzorgt wel compleet, wat blijkt uit de vele deelnemers aan de acties van de Energiegroep. Zij bestrijdt dat er
weinig vertrouwen is. De Energiegroep krijgt al die leningen wel binnen, dus blijkbaar is er wel
veel vertrouwen bij de inwoners. Zij is het er ook niet mee eens dat het complex is en niet aansluit bij de wensen. Zij denkt dat de Energiegroep een hele efficiënte en nuttige manier is om
dit te doen en dat dit dicht bij de inwoners staan.
Tweede termijn
De heer Lakerveld gaat uit van de goede bedoelingen van het zonnepaneel en vindt de motie
politiek interessant. Hij wordt getriggerd door de zin: "De Liberalen voorstander zijn van lagere
lasten van onze inwoners". Zoals net is uitgelegd gaat dat ten koste van veel investeringen van
de gemeente. Dat past op geen enkele manier bij de politieke uitstraling van De Liberalen: een
terugtrekkende overheid. Het is de omgekeerde wereld dat de gemeente moet investeren om
een kleine groep mensen – want waar blijven de sociale minima in dit model – lagere lasten te
geven.
De heer Schenk mist een concrete vraag in het betoog van de heer Lakerveld.
De heer Lakerveld vraagt zich af hoe de heer Schenk het politieke standpunt van De Liberalen
van een terugtrekkende overheid/geen overheidskosten kan combineren met meer overheidskosten en het toedelen van geld aan een kleine groep mensen. Hoe denkt De Liberalen het op
te lossen voor mensen die geen geld hebben om deze investering te doen en misschien met te
hoge lasten blijven zitten.
De heer Viskil benadrukt dat P21 warm voorstander is van allerlei vormen van zonne-energie,
windenergie en dergelijke en ook de besparing.
Hij deelt de opmerking van de heer Lakerveld dat de motie niet past bij De Liberalen in het kader van een terugtrekkende overheid. Er wordt gekeken naar hoe de organisatie efficiënter kan
worden gemaakt en er wordt geconcentreerd op de corebusiness van de gemeente en dan
wordt nu voorgesteld dat er iets wordt opgezet dat eigenlijk al is geregeld. De rijksoverheid participeert in de energiebespaarlening.
De opmerking "de gemeente als betrouwbare partner" zou inhouden dat de rijksoverheid geen
betrouwbare partner is.
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Hij verwijst naar de resultaten van de Energiegroep die met een totaalpakket komt dat gretig
aftrek vindt. Vorig jaar heeft ze een prijs gewonnen in het kader van Bunnik Isoleert. De Energiegroep is actief en de resultaten betreffen het aanbieden van een totaalpakket, de ontzorging
en ze helpt met het terugkrijgen van de btw.
P21 is voorstander van participatie. De Energiegroep is een en al participatie, omdat het uit de
bewoners is gekomen.
P21 heeft een vergelijking gemaakt tussen Parkstad en Bunnik. Parkstad heeft 250.000 inwoners en Bunnik 15.000. Parkstad wil 200 woningen bedekken. Parkstad is zeventien keer groter dan Bunnik. Dit zou betekenen dat de Energiegroep 3300 huizen zou kunnen bedekken.
Dat spreekt hem veel meer aan.
P21 zal de motie niet steunen.
De heer Schenk merkt dat er wat onduidelijkheden zijn over de motie.
De motie spreekt niet over het opheffen van Energiegroep Bunnik. Hij kan zich goed voorstellen dat de Energiegroep aan de achterkant wordt ingezet om al het werk te doen, desnoods
tegen betaling. In de motie staat ook niet dat de inzet van de ambtenaren wordt meegefinancierd, waardoor een lening duurder zal worden.
De energiebespaarregeling is complexer en mag niet alleen worden gebruikt voor zonnepanelen, maar moet voor twee maatregelen worden aangewend.
Volgens spreker wil Parkstad 2500 woningen bedekken. Twee voorlichtingsavonden hebben
daar geresulteerd in 300 offertes.
Mensen die het zelf kunnen betalen, kunnen het beter zelf betalen maar kunnen wel aansluiten
bij deze regeling.
Het geeft vertrouwen als duidelijk is met wie een langlopende verplichting wordt aangegaan.
Over vijftien jaar weet iemand nog steeds wie zijn gemeente is, maar het is niet duidelijk hoe
de Energiegroep Bunnik er over vijftien jaar uitziet.
In de Parkstadregeling zitten allerlei punten die zijn genoemd, zoals het ontzorgen, het terugvragen van de btw. Het is goed dat de Energiegroep Bunnik dat doet en dat inwoners daar enthousiast op reageren, maar hij denkt dat de gemeente makkelijker een regeling kan optuigen
die veel beter aansluit bij wat de mensen zouden willen, namelijk alleen zonnepanelen.
Als de overheid zich terugtrekt en niks wil doen, kan het hele Zonneplan niet worden gedaan,
omdat daarbij ook geen sprake is van een terugtrekkende overheid. De Liberalen wil investeren in een CO2-reductie, een beter milieu en meer duurzaamheid. De Liberalen wil het nog
makkelijker maken voor iedere inwoner, zowel met een grote als met een kleine beurs. Mensen
kunnen zelf kiezen op welke wijze ze het financieren.
Mevrouw Visser weet niet of de heer Lakerveld antwoord heeft gekregen op zijn vraag.
Het CDA vindt het lastig om de gemeente als een soort bedrijfsmatige organisatie te zien die
investeringen doet en risico's gaat lopen en vindt dat niet passen bij het takenpakket van de
gemeente. Juist met de maatschappelijke organisatie die er nu mee bezig is, ontstaat er betrokkenheid en extra bewustzijn van energiegebruik als mensen met de consequenties worden
geconfronteerd. Dat aspect verdwijnt als het helemaal wordt geregeld en ontzorgd.
Het CDA vindt het geen voorstel dat bij De Liberalen past omdat bij De Liberalen marktwerking
en eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat. Heeft de heer Schenk de steun van
de gehele fractie?
De heer Viskil hoorde de heer Schenk zeggen dat iemand twee maatregelen moet treffen om
in aanmerking voor te komen voor een regeling. Volgens spreker betreft dat de subsidieregeling om een woning te verduurzamen.
De meeste besparing is te behalen in het verduurzamen van de woning.
De taken die de gemeente volgens de heer Schenk op zich zou moeten nemen, worden al uitgevoerd door de Energiegroep. Waarom zou de gemeente moeten opstaan en het beter doen,
als er iets is dat goed werkt? Spreker denkt dat de gemeente beter energie kan steken in het
geven van een impuls aan het verduurzamen van het bestaande woningenbestand. Volgens
P21 neemt de gemeente dan een soort concurrentiepositie in.
P21 heeft haar mening niet herzien en zal de motie niet steunen.
Mevrouw Geerlings is het eens met de heer Viskil dat de Energiegroep Bunnik veel goed werk
doet. Het is de bedoeling dat wordt overgegaan op een participatiesamenleving. Als de energie
uit een initiatief wordt gehaald, wordt de participatie teruggedrongen en wordt iets overheids-
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matigs ingesteld waardoor in de toekomst vergelijkbare initiatieven niet van de grond zullen
komen. Zij denkt dat juist moet worden vastgehouden aan wat goed gaat en dat alleen initiatieven moeten worden ontplooid die extra ondersteuning stimuleren.
De heer Hoitink merkt dat er verschillende beelden bestaan van wat Parkstad voor iets is. De
motie vraagt juist uit te zoeken wat dat is. Er worden verschillende cijfers genoemd. Hij wil die
onduidelijkheid opgeheven willen zien. De Liberalen heeft het idee dat in Parkstad een goede
methode is ontwikkeld die leidt tot meer zonne-energie. Klopt dat? Zou dat iets voor Bunnik
zijn?
Het is meer een principiële discussie dan dat het over energie gaat. Is De Liberalen wel liberaal
genoeg? Gelooft De Liberalen wel in de participatiesamenleving of niet? Deze motie is heel
praktisch. Het gaat De Liberalen om meer zonne-energie. De overheid speelt daar een belangrijke rol in en moet zich juist in de energiediscussies niet terugtrekken maar heeft juist een
voortrekkersrol. Soms moet je pragmatisch zijn om resultaten te bereiken.
Het mag geen extra ambtelijke capaciteit kosten. Dat is niet het geval omdat het kan worden
terugverdiend. Hij wil graag onderbouwd zien dat de landelijke regeling goedkoper is. De motie
vraagt dat uit te zoeken.
De heer Lakerveld stelt dat mevrouw Schipper zojuist de norm voor "milieubarbaar" heeft
neergelegd.
De heer Viskil interrumpeert en vraagt de heer Lakerveld zijn opmerking te specificeren.
De heer Lakerveld bedoelde daar president Trump mee.
Spreker voelt zich in deze discussie ook bijna een "milieubarbaar", want hij heeft geen huis met
zonnepanelen. Hij neemt zijn energie af bij een leverancier die hem garandeert dat het van
windenergie komt. Hij heeft het gevoel dat dat onderdeel van de discussie wordt vergeten. Het
gaat erom dat wordt omgeschakeld naar alternatieve energie, maar er wordt over gesproken
wat het kost als de gemeente zelf energieleverancier wordt en wie dat gaat betalen. Als alle
inwoners van Bunnik kiezen voor een energieleverancier van windmolens, is Bunnik dan 100%
groen?
Wethouder Spil denkt dat de redenering van de heer Lakerveld niet klopt. Er is lang niet voldoende energie om heel Nederland over te laten gaan op groene energie. Het grootste deel
van de energie die wordt opgewekt, is nog via de fossiele brandstoffen. Het gaat niet alleen om
zonnepanelen, maar om de transformatie van het gebruik van energie. Dit gaat aan de ene
kant om besparen – minder gebruiken en beter isoleren – en aan de andere kant om andere
manieren van energie opwekken – zonnepanelen, windmolens, aardwarmte en biogassen. Dat
zal allemaal moeten gebeuren.
Volgens de heer Lakerveld betreft dat de discussie of ervoor kan worden gezorgd dat meer
nieuwe energie wordt opgewekt. Wie dat doet, maakt niet zoveel uit. Spreker krijgt op dit moment 100% energie uit wind. Is hij dan netjes bezig? Hij wil het in perspectief plaatsen. Wie
moet die energiecentrale bouwen en leveren? Het gaat erom dat het alternatief wordt, ongeacht wie het doet.
Wethouder Spil bevestigt dat de heer Lakerveld goed bezig is, dat staat niet ter discussie.
Het gaat niet om de middelen die worden ingezet, maar om de vraag die er is. De vraag is naar
warmte of naar het kunnen vervoeren van de energie. Wat dat betreft, moet de mindset gaan
veranderen, zodat mensen het over warmte hebben en niet zozeer over de techniek daarachter. Dat debat zal de komende jaren plaatsvinden. Het andere debat gaat erover wie de regie
gaat nemen. Minister Kamp komt met een voorstel om de gemeenten de regie te geven in de
transitie van energie naar duurzame energie. Als iedere gemeente een eigen oplossing gaat
zoeken, ontstaan allerlei nieuwe coöperaties, wat niet wenselijk is. De komende jaren moet het
debat over de regie worden gevoerd en wie ervoor zorgt dat op verschillende schalen de verschillende oplossingen tot de beste oplossingen gaan leiden.
De heer Schenk reageert op de opmerking dat groen en liberaal niet bij elkaar zouden passen.
Een van de kernwaarden van De Liberalen is juist dat deze zorgt voor wat niet voor zichzelf
kan zorgen, waaronder natuur en duurzaamheid vallen.
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Spreker vraagt om een hoofdelijke stemming over de motie.
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van het raadsvoorstel en stelt vast dat dit
met algemene stemmen wordt aangenomen.
De raad van de gemeente Bunnik besluit:
1. kennis te nemen van het uitgewerkte Zonneplan 2017 en 2018;
2. voor financiering van projecten in 2017 € 53.000,00 toe te voegen aan het milieubudget
en daarnaast een krediet van € 10.000,00 beschikbaar te stellen.
De voorzitter gaat over tot de hoofdelijke stemming over de motie.
Voor de motie stemmen de heer Hoitink (De Liberalen), mevrouw Sweerts (De Liberalen), de
heer Schenk (De Liberalen), de heer Maijer (De Liberalen) en mevrouw Mourits (P21).
Tegen de motie stemmen de heer Lakerveld (CDA), mevrouw Geerlings (CDA), de heer Vernie
(CDA), de heer Sterk (P21), mevrouw Van der Stijl (P21), mevrouw Schipper (P21), de heer
Viskil (P21) en mevrouw Visser (CDA).
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
9.

Vragenronde
Er zijn geen vragen ingediend voor de vragenronde.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.14 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d.
22 juni 2017.
De griffier,
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De voorzitter,

