
           
 

Motie: Planning verduurzaming publiek vastgoed 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019, 

Overwegende dat 

• De Gemeente Goes eraan wil bijdragen de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen; 

• In de Regionale energiestrategie verwoord is dat gemeenten het goede voorbeeld willen geven met hun publiek 

vastgoed 

• Het Goese publieke vastgoed in 2035 energieneutraal moet zijn volgens het collegeprogramma Vol vertrouwen 
vooruit! 

• 2035 nog een eind weg lijkt, maar sneller dichterbij komt dan we denken. 

Constaterende dat 

• In Nederland maar liefst 40% van de CO2-uitstoot afkomstig is van gebouwen en gemeenten een groot aandeel 

van het maatschappelijk vastgoed bezitten en exploiteren en daarom een belangrijke impact op de CO2-uitstoot 
hebben; 

• Er in de Gemeente Goes veel publiek vastgoed is, zoals dorpshuizen, scholen, gymzalen, een zwembad en andere 

maatschappelijke voorzieningen; 

• Het grootste deel van dit vastgoed nog niet energie neutraal is en er nog veel werk te verrichten is op het gebied 

van isoleren, verwarmen en eigen energieopwekking; 

• Er in deze een grote uitdaging ligt voor de Gemeente Goes. 

Is van mening dat 

• De ambities in het collegeprogramma moeten worden nagestreefd;  

• Het nodig is dat er voldoende tijd, geld en voorbereiding is voor het energie neutraal maken van genoemde 

publiek vastgoed; 

• Een grondige planning daarom noodzakelijk is; 

• Het nu het moment is om proactief aan de slag te gaan! 

Verzoekt het college 

• Een planning op te stellen waarin staat hoe en wanneer het publiek vastgoed binnen de gemeente zoveel 
mogelijk energie neutraal gemaakt gaat worden.  

• En deze planning te delen met de gemeenteraad.   

En gaat over tot de orde van de dag. 
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