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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 7, inzake de wensen en bedenkingen procedure met betrekking tot de 
verkoop van de aandelen Eneco;

overwegende dat:

1. het college voornemens is de aandelen Eneco te verkopen;
2. het Klimaatakkoord van Parijs, het regeerakkoord en het collegeprogramma een stevige ambitie 

kennen op het gebied van duurzame energie en de energietransitie; 
3. bij verkoop van de aandelen Eneco er een kans ligt om middelen vrij te maken om deze 

duurzaamheidsambities te realiseren en de lucht- en geluidskwaliteit te verbeteren;

is van mening dat:

a. opbrengsten van de aandelenverkoop Eneco ten goede moeten komen aan Ridderkerkse 
inwoners; 

b. een energietransitie noodzakelijk is om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen; 

c. gemeenten een groot aandeel hebben in de uitvoering van de nationale en internationale 
duurzaamheidsambities; 

d. er maatregelen bekend zijn hoe de lucht- en geluidskwaliteit in sommige delen van Ridderkerk 
verbeterd kan worden, zoals langs de A15 en A16; 

e. een deel van de opbrengsten uit de aandelenverkoop Eneco ingezet kunnen worden om de 
duurzaamheidsambities te realiseren, de energietransitie voor alle Ridderkerkers betaalbaar te 
houden en de lucht- en geluidskwaliteit voor Ridderkerkse inwoners en ondernemers te 
verbeteren;

verzoekt het college om in de discussie voorafgaand en in het uiteindelijke voorstel aan de raad, over 
de besteding van de Eneco gelden maatregelen op te nemen waarbij energiebesparende en 
duurzame activiteiten door natuurlijke personen, bedrijven of andere rechtspersonen, woonachtig 
danwel gevestigd in Ridderkerk ofwel aan maatregelen die een directe vermindering van CO2 
opleveren dan wel de lucht-of geluidskwaliteit direct verbeteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Björn Ros, GroenLinks Arianne Ripmeester, PvdA
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