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Motie 

Communicatieplatform energietransitie 'Groen Loket'  
 

De raad in vergadering bijeen op 12 juni 2017, gehoord de beraadslagingen over het 

raadsvoorstel ‘Voorjaarsnota 2018’; 
 

Overwegende dat: 

 bij de voorjaarsnota 2017 de motie 'European Green Capital' is aangenomen voor het 

inrichten van een digitaal communicatieplatform, een 'Groen loket', met als doel het 

stimuleren van en informeren over duurzame initiatieven in onze gemeente; 

 deze informatie nog niet adequaat aangeboden wordt op een manier die recht doet 

aan de intentie van vermelde motie; 

 het belangrijk is dat de inwoners en ondernemers worden meegenomen in de 

urgentie van energietransitie en zien wat er in hun eigen buurt al gedaan wordt op 

het gebied van duurzaamheid; 

 inwoners en ondernemers makkelijk toegang moeten hebben tot informatie over wat 

ze zelf (in hun wijk) kunnen doen en hoe ze kunnen participeren in een van de vele 

duurzaamheidsinitiatieven in onze stad; 

 een aansprekend, actief en herkenbaar communicatie-platform, waarop kennis en 

ervaringen op het gebied van duurzaamheid in onze stad, de wijken en dorpen 
gedeeld worden, onze inwoners en ondernemers (verder) inspireert om zelf in actie 

te komen; 

 het communicatieplatform het ook gemakkelijk moet maken om subsidieaanvragen 
te doen voor o.a. groene daken en maatregelen voortkomende uit het Energiefonds 

2016-2020. 

 
 



 

 

Spreekt uit dat:  

de gemeente een communicatieplatform, een digitaal 'Groen Loket', dient op te zetten 
waarbij initiatieven van inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid 

samenkomen en waarbij gemakkelijke groene (subsidie)aanvragen gedaan kunnen worden. 

 
Verzoekt het college:  

• bij de begroting 2018 te komen met een voorstel voor het inrichten van een digitaal 
communicatieplatform, een zogenaamd 'Groen Loket'. 

 

Namens  
 

Inge Visschedijk, D66 

Ingrid van Zwambagt CDA 
Guido Smeets Rosmalens Belang 

Henry Liebregts, VVD 

Jolanda Lenzen - Van den Wildenberg Bosch Belang 
Fouad Kabbouti PvdA 

Esther de Ruiter Groen Links 
Sjef van Creij Gewoon Gedreven 

Judith Hendrickx Bossche Groenen  
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