
MOTIE

Energiebesparing

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 22 (en 23) juni 2021, behandelend het 
agendapunt Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Constaterende dat:

 dat de prioriteit die de RES geeft aan energiebesparing essentieel is om andere doelstellingen 
van de RES te kunnen realiseren;

 dat in de aanpak van besparing wordt gefocust op de gebouwde omgeving en enigszins op 
automobiliteit;

 dat in een mondelinge toelichting door de projectleider is aangegeven dat de 
besparingsdoelstelling van 20% in de gebouwde omgeving betrekking heeft op het 
energiegebruik in absolute zin in de gebouwde omgeving zoals die zich tot 2030 ontwikkelt;

 dat besparing op energiegebruik in bedrijfsprocessen in de RES buiten beschouwing blijft,
 dat het bij bedrijfsprocessen om een substantieel deel van het totale energieverbruik gaat,

Overwegende dat:

 dat besparing op energieverbruik in bedrijfsprocessen een belangrijke additionele bijdrage kan 
leveren aan het zo veel mogelijk beperken van de energievraag;

 dat beperken van de energievraag de doelstelling voor duurzame energieopwekking beter en 
sneller realiseerbaar maakt;

 dat versnelling van de vermindering van CO2-uitstoot waar mogelijk met beide handen moet 
worden aangegrepen om de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien zo veel 
mogelijk te beperken,

Nodigt het college uit:

 proactief te bevorderen dat in 2030 in de totale gebouwde omgeving minstens 20% minder 
energie wordt verbruikt dan in 2020;

 energiebesparing bij inwoners te bevorderen door actieve voorlichting over energiebesparing bij 
uitbouw en verbouwing;

 energiebesparing bij bedrijven te bevorderen door:
a. bedrijven te wijzen op wettelijk verplichte besparingsmaatregelen;
b. handhaving van wettelijke besparingsmaatregelen te intensiveren;
c. plannen te maken en uit te voeren om bedrijven bij besparingsmaatregelen te 

ontzorgen;
d. tot besparing leidende samenwerking tussen bedrijven (bijv. op industrieterreinen) te 

bevorderen en te faciliteren;
 de raden jaarlijks over de voortgang op deze punten te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.
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