
    

Amendement 
 
 

 

Agendapunt 15 : Vaststellen duurzaamheidsvisie Midden-Groningen  

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 19 september 2019 

 

Overwegende dat: 

- In de duurzaamheidsvisie gemeente Midden-Groningen zich tot doel stelt een CO2 
reductie van 55% te realiseren in 2030 

- In het betreffende raadsvoorstel dit onder het kopje “Risico’s” als zeer ambitieus 
wordt betiteld  

- Het realiseren van CO2 reductie met name door het gebruik van duurzame 
energiebronnen gerealiseerd moet gaan worden  

- Er in provinciaal verband met startnotitie Regionale Energie Transitie tussen 
provincie Groningen en de Groninger gemeenten over een stemming is over een CO2 
reductie doel van  49%  

- Onze gemeente al een grote rol speelt in de Energie transitie met zowel 
zonneparken, windmolens en een stikstoffabriek 

- Er geen reden is om het draagvlak onder onze burgers nog meer op de proef te 
stellen door hogere ambities te tonen dan de overige Groninger gemeenten 

 

Besluit: 

- Het ambitie niveau voor CO2 reductie in de Duurzaamheidsvisie te verlagen naar 49% 
 

En gaat over te de orde van de dag. 

 

 

Slochteren,  19 september 2019 

Namens de fractie (s)  
 
VVD                                   Gemeentebelangen MG 
 
Evert Offereins                   Markus Ploeger 
 
………………..                 ………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    
 
 
   overgenomen 
De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


