Geacht college,
Met belangstelling heeft de raadsfractie Aalst Waalre Belang kennis genomen van de lancering van
Natuurlijk Waalre “Wij doen duurzaam” op de gemeentelijke website. Het geeft inzicht in de
ambities, de tools en financiele regelingen. Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met lokale
initiatieven of met gemeenten in de regio. In concreto worden hier genoemd de Regionale energie
strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven alsook Waalre Energie Lokaal (WEL). Een en
ander roept bij de
fractie Aalst Waalre Belang de navolgende vragen op:
1.
De procesgang om te komen tot de RES 1.0 is duidelijk geformuleerd:
tot 1 juli 2021 krijgen de gemeenteraden van de MRE de gelegenheid om hun reactie op de
concept RES 1.0 te geven. Tegelijkertijd loopt er de inspraakprocedure voor inwoners op de
planMER. Ook in de gemeenten zelf worden (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waarbij
inwoners met hun eigen gemeente in gesprek kunnen over de kansen en de gevolgen van de
regionale energiestrategie.
a.
Wanneer start de inspraakprocedure op de planMER voor inwoners?
b.
Wanneer vinden de lokale bijeenkomsten in Waalre plaats en op welke
wijze vindt dit gesprek met de inwoners plaats?
2.
Hoe wordt verder naast de lancering van Natuurlijk Waalre “Wij doen
duurzaam” de verwachtingen naar onze inwoners op het gebied van de energietransitie voor
zowel besparing, warmtetransitie als grootschalige opweklocaties voor zonne- en windenergie
gemanaged?
3.
Welke concrete rol ziet het college voor lokale initiatieven, zoals
bijvoorbeeld Waalre Energie Lokaal(WEL), om een bijdrage te leveren aan
de duurzaamheidsdoelstellingen? Welke strategie staat het college
voor ogen om lokale initiatieven succesvol te laten zijn? Zijn of worden hierover afspraken
gemaakt? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden met in achtneming van het in artikel 39 van het
Reglement van orde bepaalde.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met hartelijke groet,
Alexandra Groeneveld
Raadslid fractie AWB

