
   

Motie Duurzaamheidsfonds Roermond

De gemeenteraad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november  2020

Overwegende dat: 
1. het klimaatakkoord van Parijs en het huidige regeerakkoord een stevige ambitie kennen op het 

gebied van duurzame energie en de energietransitie; 
2. de gemeente Roermond als doel heeft in 2050 klimaatneutraal te zijn;
3. er door met name grotere bedrijven en instellingen al vele initiatieven en bijdragen geleverd 

worden;
4. dat naast deze grootverbruikers van energie ook burgerinitiatieven, verenigingen en 

maatschappelijke stichtingen graag hun bijdrage willen leveren, maar de weg er naar toe moeilijk 
weten te vinden en/of niet over de financiële middelen beschikken; 

5. vanwege de verwachte economische neergang, als gevolg de pandemie, er minder initiatieven op 
gebied van verduurzaming zullen plaatsvinden omdat men er geen geld durft in te investeren.

Van mening zijnde dat:
1. het van belang is dat er een  “duurzaamheidsfonds Roermond” komt welke voor eenieder 

bereikbaar moet zijn,  juist ook voor burgerinitiatieven, verenigingen en maatschappelijke 
stichtingen met een kleine beurs. 

2. een dergelijk fonds dus laagdrempelig dient te zijn en dat is in onze optiek een fonds dat 
bijvoorbeeld een renteloze lening faciliteert waardoor iedereen mee kan doen en een bijdrage 
kan leveren aan een klimaatneutraal Roermond in 2050. 

3. een dergelijk fonds gezien moet worden vanuit de geest van de nieuwe omgevingswet waarbij op 
gebied van duurzaamheid, burgerinitiatieven kunnen ontstaan, waarbij er bijvoorbeeld door 
meerdere bewoners gezamenlijk duurzaamheidsmaatregelen genomen worden zoals het 
collectief plaatsen van zonnepanelen (uniformiteit van geplaatste zonepanelen is ook gunstig 
voor een mooier straatbeeld). 

Verzoekt het college:
1. de haalbaarheid van een “duurzaamheidsfonds Roermond” te onderzoeken , met als 

uitgangspunt een laagdrempelig fonds waar door middel van bijvoorbeeld een renteloze lening 
burgerinitiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid krijgen om hun 
bijdrage aan een klimaat neutraal Roermond te leveren;

2. de raad over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk het 1e kwartaal 2021 te 
informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020.
De griffier,            De voorzitter,

Ingediend door:
Jos Tobben (DS), Ger Julicher (DS), Angela Sanders-Meuter (DS), Dirk Franssen (LVR), Lieke van 
Hal (LVR), Leon Coenen (SPR), Wilbert Dekker (D66), Jos de Kunder (GL)


