
 

Berghem, 9 juni 2020 

 

Betreft: Artikel 41-vragen over ambitie energiebesparing in Oss 

 
Geacht college van B&W, 

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Oss met betrekking tot het grootschalig opwekken van 
energie in Oss besloten om: ‘Vast te houden aan de ambitie om 50% van het huidige energieverbruik 
te besparen, 25% duurzame energie van elders in te kopen en 25% duurzame energie op te wekken 
binnen Oss’. In de Programma-evaluatie 2019 schrijft u dat de gemeenteraad deze doelstelling op 5 
maart 2020 via een motie heeft bijgesteld. Deze motie gaat echter alleen over de RES-opgave voor 
2030, niet over de ambitie voor 2050. Om helderheid te krijgen over onze korte termijn ambitie 
(2030) en onze lange termijn ambitie (energieneutraal in 2050) en om spraakverwarring te 
voorkomen willen we graag helderheid.  

Daarom stellen wij de volgende vragen: 

1. Waar staat in de motie van 5 maart 2020 dat het raadsbesluit van 6 juli 2017 is doorgehaald? 

2. Bent u het eens met de SP dat we ons niet alleen moeten laten leiden door de van bovenaf 
opgelegde RES, maar vooral ook door de eigen ambitie van de gemeente Oss en de kansen 
die wij zien om Oss beter en duurzamer te maken? 

3. In het coalitieakkoord “Kansen zien, kansen pakken’ van 2018 staat dat ‘we vasthouden aan 
de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn en tot de koplopers van Brabant te behoren’. Wij 
proeven de laatste tijd terugtrekkende bewegingen bij het college op dit terrein. Heeft u spijt 
van dit onderdeel uit het coalitieakkoord?  

Zonee, kunt u dan bevestigen dat u nog steeds de ambitie heeft om op het gebied van 
duurzaamheid en dus ook op het gebied van energiebesparing tot de koplopers van Brabant 
te behoren? 

4. Bent u het eens met de SP dat het voor consistent beleid belangrijk is om een stip op de 
horizon te hebben en hieraan vast te houden, ook wanneer het door crisissen of andere 
oorzaken even tegen zit? En dat het raadsbesluit van 6 juli 2017 een uitstekend voorbeeld is 
van zo’n stip op de horizon? 

5. De Brabantse Milieufederatie stelt dat 1 joule besparen betekent dat 3 joule minder hoeft te 
worden opgewekt. Dit omdat bij het opwekken en transporteren van elektriciteit veel 



energie verloren gaat. Bent u het eens met de SP dat dit een reden is om ons vooral te 
richten op energiebesparing en niet zozeer op het grootschalig opwekken van elektriciteit? 

Wij zouden het op prijs stellen om vóór de opiniecommissie over energiebesparing op 18 juni 
antwoord te krijgen op onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

SP-fractie , 

Adrie Geerts 
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