Betreft: schriftelijke vragen over de oorlog in Oekraïne; wat kunnen we doen?
Datum: 05-03-2022
Geacht college,
U zult net als wij geschokt zijn over de ontwikkelingen in Oekraïne. De DOP hoopt dat de gemeente
Boekel zich ook daar waar het kan, in gaat zetten voor iedereen die te lijden heeft onder de oorlog in
Oekraïne. Ook al is Boekel maar een speldenprikje op de Europese landkaart, we hopen enorm dat
we gaan doen wat we kunnen doen. Hoe klein ook. We stellen daar graag enkele vragen over.
1. Er dreigt een grote vluchtelingenstroom naar Europa te trekken. Ook Nederland zal
vluchtelingen op gaan vangen. In onze veiligheidsregio moeten we 2000 vluchtelingen
huisvesten; binnen enkele dagen moeten we al plek voor 1000 vluchtelingen aanwijzen. Is
het college bereid nu al proactief te zoeken naar opvanglocaties en/of huisvesting voor
vluchtelingen? Zo ja, binnen welk termijn denkt u (mogelijke) locaties gevonden te hebben?
Via de Veiligheidsregio worden de acties gecoördineerd uitgezet, in overleg met
burgemeesters en in de secretarissenkring van de regio.
Het College is samen met de ambtelijke organisatie het proces aan het stroomlijnen en heeft
daarbij een aantal acties uitgezet:
-

-

-

-

-

Op de website van de gemeente Boekel is een tegel aangemaakt die verwijst naar de
website www.vluchtelingenwerk.nl. Deze website is een landelijk initiatief en het advies
is gegeven om alle initiatieven zoveel als mogelijk via deze lijn te laten verlopen.
Inwoners met vragen worden hierover geïnformeerd en naar doorverwezen.
Alle initiatieven inzake huisvesting van vluchtelingen die binnenkomen bij de gemeente
worden genoteerd met naam/adres/telefoonnummer – hier wordt een lijst voor
aangemaakt;
Vluchtelingenwerk Boekel heeft een overleg geïnitieerd om met elkaar te bespreken
welke rol zij kunnen en willen pakken bij de begeleiding van de huisvesting van
vluchtelingen;
Mogelijke opvanglocaties worden door de ambtelijke organisatie proactief besproken,
waarbij zoveel als mogelijk gekeken wordt naar huisvesting voor een langere periode op
één adres;
Er wordt pro actief contact gezocht met eigenaren van potentiële opvanglocaties.
Er worden al vluchtelingen opgevangen op het adres van boekelse inwoners; de
gemeente zal kijken of we een informatie avond kunnen organiseren om de gevolgen
van bijwoning onder de aandacht te brengen. Bijwoning kan gevolgen hebben voor de
bijstandsuitkering, toeslagen, verzekeringen, stijging van kosten etc.

2. Als het college opvanglocaties en/of huisvestingsmogelijkheden gevonden heeft, is het
bereid om dit de veiligheidsregio/regering mede te delen, zodat Boekel een steentje bij kan
dragen? Binnen welke termijn zou dit kunnen?
Vanuit de Veiligheidsregio wordt aangegeven hoeveel vluchtelingen er per gemeente
gehuisvest moeten gaan worden; inschatting voor Boekel is gemiddeld 40. Het College is nu
bezig met de inventarisatie en zal dit zeker delen met de regio. Het is wel zaak om
initiatieven zoveel als mogelijk te stroomlijnen en in beeld te hebben.
3. Welke rol kan het college, de raad of inwoners nog meer vervullen? Denkt
Vluchtelingenwerk Boekel extra mensen nodig te hebben om opvang te begeleiden? Zo ja, is
het een goed idee om een oproep te plaatsen in Weekblad Boekel-Venhorst of InBoekel?
Vluchtelingenwerk Boekel heeft een overleg geïnitieerd om met elkaar te bespreken welke
rol zij kunnen en willen pakken bij de begeleiding van de huisvesting van vluchtelingen. Dit
wordt nog teruggekoppeld aan de ambtelijke organisatie. Er is afstemming met Meierijstad
om hier samen in op te trekken.
De afhankelijkheid van Russisch gas is een bepalende rol in de houding van de Europese Unie in het
conflict. Veel overheden, nationaal en internationaal, geven aan versneld de afhankelijkheid van
Russisch gas af te bouwen. Het Binnenlands Bestuur publiceerde daar een artikel over het besparen
van vijf miljard kuub Russisch gas.1 We zijn heel benieuwd of de signalen en handvatten die daar
omschreven worden, snel of sneller ingezet kunnen worden.
4. Er wordt geschreven over de spoedcontrole:
Voor gemeenten en omgevingsdiensten is de maatregel 'spoedcontrole op uitvoering Wet
milieubeheer' van belang. 'Dit is een bestaande verplichting die beperkt wordt nageleefd',
schrijft de NVDE daarover. De NVDE meent dat het bevoegd gezag niet alleen de stok van de
controle moet hanteren, maar ook als wortel 'een bespaarservice voor bedrijven' zou moeten
aanbieden met energiebesparingsoplossingen. Met deze maatregel is 0,8 miljard kuub
aardgas te besparen. Dat lukt echter pas, zo schat de NVDE in, na vier jaar.
Kan het college aangeven in hoeverre de gemeente Boekel en de ODBN deze controle nu al
actief uitvoert en in hoeverre dit beter kan? Is het college bereid het laatste te doen als dat
mogelijk is? Zo ja, binnen welke termijn?
Wanneer de ODBN bedrijven die milieuvergunningplichtig zijn controleert wordt het aspect
‘Energiebesparing ’ standaard mee gecontroleerd. De naleefcijfers op het gebied van
energiebesparing zijn goed te noemen. Dit heeft te maken met het feit dat veel
ondernemers zo weinig verbruiken dat zij de wettelijke grens om te moeten gaan besparen
niet halen (het verbruik is ‘te laag’). Dit komt doordat de veehouderijbranche voorloopt op
de wettelijke besparingsmaatregelen; veel van de besparingsmogelijkheden zijn al getroffen.
Uit de controles blijkt dat vaak wel de energiebesparende maatregelen zijn genomen, maar
dat niet in alle gevallen een besparingsonderzoek is opgesteld.
Naast deze ‘standaard’ controles die volgen uit het werkprogramma tussen de gemeente
Boekel en de ODBN, heeft gemeente Boekel er niet voor gekozen extra handhavingscontrole
in te plannen voor de controle op het voldoen aan de energie informatieplicht. We gaan
liever het gesprek aan met de ondernemers. Dit gesprek staat voor dit jaar gepland.
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Daarmee willen we in goed overleg met elkaar bekijken op welke wijze we zo veel mogelijk
energiebesparende en -opwekkende maatregelen genomen kunnen worden die bijdragen
aan het behalen van het RES doel.
Gemeente Boekel wil dit jaar met de ondernemersvereniging in gesprek om te bekijken hoe
we gezamenlijk komen tot het besparen van zoveel mogelijk energie. Dit zal zijn in het kader van de
RES.
Er worden hier dan ook geen risico’s gezien. De tabel geeft bij het energiebesparingsonderzoek aan
dat het percentage overtreders het hoogste is. Dit valt te verklaren: het betreft grootverbruikers
met een verbruik van 200 duizend kilowattuur of 75 duizend kubieke meter aardgas of meer. Zij
dienen een besparingsonderzoek te kunnen overleggen, maar kunnen dat vaak niet omdat deze
niet is uitgevoerd. Dit betekent overigens niet dat er geen energiebesparingsmaatregelen zijn
getroffen; dat is vaak wel het geval, maar men heeft het benodigde besparingsonderzoek niet
laten opstellen.

5. Er wordt ook geschreven over inspectieteams:
Ook bij particulieren valt winst te behalen, zoals met beter inregelen van installaties in
woningen. 'Hier zouden inspectieteams, bijvoorbeeld georganiseerd door de gemeenten, de
burger bij kunnen helpen', meent de NVDE2. Het kan binnen een jaar 0,4 en binnen vier jaar
0,9 miljard kuub aardgas besparen. De grootste klapper bij particulieren valt te halen met
het verduurzamen van energiebronnen met zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen.
Wat kan helpen volgens de NVDE is bewoners 'ontzorgen', samenwerking in collectieven
zoals energiecoöperaties en het mensen met lagere inkomens meer toegang geven tot
energiebesparing. Met verduurzaming van energiebronnen valt binnen een jaar 0,6 en
'binnen enkele jaren' 1,9 miljard kuub aardgas te besparen.
BoekelEnergie heeft onlangs samen met de gemeente Boekel een avond voor de inwoners
georganiseerd om voorlichting te geven over de mogelijkheden om energie te besparen.
Behoort dit tot de mogelijkheden voor de gemeente Boekel, eventueel regionaal
georganiseerd? Zo ja, bent u bereid dit op te pakken?
De precieze vraag is ons niet duidelijk.
Gemeente Boekel doet reeds, samen met Energie coöperatie Boekel Energie, hard haar best
om zo veel mogelijk burgers en organisaties te bewegen te investeren in het nemen van
energiezuinige maatregelen. Deze maatregelen leiden tot besparing van gasverbruik.
De DOP is enorm enthousiast over de vele burgerinitiatieven die ontstaan om iedereen te helpen die
getroffen wordt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We hopen dat we als gemeente Boekel zowel
op bestuurlijk vlak als maatschappelijk vlak een (extra) steentje bij kunnen dragen.
Alvast dank voor uw beantwoording.
Fractie DOP
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