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Meppel, 28 mei 2020 

Raadsvoorstel: Concept- RES 

Agendapunt: 9

Onderwerp: Zienswijze RES concept: financiële redelijkheid en billijkheid

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 2020,

De raad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

a) “Financiële redelijkheid” een door de raad van Meppel vastgesteld uitgangspunt is 
t.o.v. de RES;

b) Dit uitgangspunt nog onvoldoende is uitgewerkt in de voorliggende conceptnota.

Overwegende dat:

a) Een eerlijke verdeling van lasten op basis van het vastgestelde uitgangspunt 
essentieel is voor begrip, draagvlak en betrokkenheid bij inwoners en bedrijven;

b) Er met een goede uitwerking in de RES recht wordt gedaan aan het unaniem door 
de raad aangenomen uitgangspunt J over financiële redelijkheid.

Spreekt de raad als zienswijze uit:
Dat voor een geslaagde uitvoering het draagvlak bij inwoners en bedrijven essentieel is. 
Naast een goed participatieproces, is financiële redelijkheid daarbij een noodzakelijk 
uitgangspunt. Een eerlijke verdeling van de kosten zorgt voor begrip, draagvlak en 
betrokkenheid. Immers, inwoners en bedrijven zullen zelf meer doen als zij het idee 
hebben dat kosten rechtvaardig worden verdeeld.

In de optiek van de Gemeente Meppel betekent dit dat de breedste schouders de meeste 
lasten dragen én dat de grootste energieverbruikers het meeste betalen. Hierbij willen 
we rekening houden met geleverde inspanning en moet profijt lokaal landen.

Voor wat betreft het profijt zien we diverse punten terugkomen in de nota, voor wat 
betreft de lasten is dat niet zo. Gemeente Meppel hecht veel waarde aan het 
uitgangspunt van financiële redelijkheid en ziet dit daarom graag verder uitgewerkt in de 
volgende versie. Concreet kan dit onder andere worden uitgewerkt in het principe dat de 
energietransitie voor burgers per definitie budgetneutraal moet plaatsvinden.

Roept de raad op:

1. Bovengenoemde zienswijze in te dienen bij het DET;
2. De griffier verzoeken deze zienswijze namens de raad te versturen naar DET. 



Roept het college op:

1. Bij het toewerken naar een volgende versie van de RES, deze zienswijze in te 
brengen met als doel een verdere uitwerking van het uitgangspunt “financiële 
redelijkheid” in de nota.

En gaat over tot de orde van de dag

Xander Topma
SP


