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AMENDE

Voorstel nummer: 1

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 10 november 201_7

Agendapunt: 4. voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2org_2021,

Onderwerp: lnvesteren in innovatie en duurzaamheid

ondergetekende(n) ste lt/stel le n het vorge nde a mendeme nt voor

De som van € 100'000,- eenmalig beschikbaar te stellen voor de oprichting van een
duurzame energiecoöperatie, waaraan zowel inwoners, als bedrijven kunnen deelnemen
en welke tot doel heeft de opwekking van duurzame energie in Leiderdorp te promoten
evenals de energietransitie te bevorderen.
De som van € 50.000,- eenmalig beschikbaar te stellen voor de opzet van een
"innovatiefonds", waarop burgers een beroep kunnen doen voor financiële
ondersteuning bij innovatie projecten.
De stand van de algemene reserves met € j_50.000,_ te verlagen.
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Het klimaatakkoord van Parijs bevat is ondertekend door de Nederlandse regering en is daarmee ookvoor Leiderdorp bindend' wij zijn daarmee geboden aan een enorme uitdaging op het gebied vanverduurzaming van de opwekking en het gebruik van energie. Daarnaast vereist het ook de overgang
van fossiele brandstoffen naar andere vormen van energieopslag en -vervoer. om deze
energietransitie tot een succes te maken moet en wil de raad van Leideidorp inwoners en
bedrijfsleven betrekken, maar beseft zij tegelijkertijd dat zij initiatief moet nemen en een
voorbeeldfunctie heeft. Betrokkenheid en draagvlak zal ró"t"n worden gewonnen en dat vergt
investeringen in tijd, aandacht én geld.
De raad zet zich al in voor meer zonnepanelen in het dorp, maar dit kan en moet beter, niet in de
laatste plaats op bedrijfs- en gedeelde woongebouwen. ook bij de plaatsing van windmolen in depolders is het cruciaal dit een project te laten worden voor en door Leiderdorp.

Toelichting
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Ondertekening en naam:
GroenLinks - Bob Vastenhoud


