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Wie kan een politiek beraad aanvragen?
Aanvragen kunnen worden ingediend door een ambtenaar (namens het college van B&W), een raadslid of een
externe, ondersteund door minimaal één raadslid. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar
raadsgriffie@almelo.nl. Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffie (0546-541391).
Hoe vraag ik een politiek beraad aan?
Als u een politiek beraad wilt aanvragen, neem dan tijdig contact op met de raadsgriffie. Geadviseerd wordt drie
maand van tevoren een datum voor het politiek beraad te reserveren. Uiterlijk één maand van tevoren dient u dit
aanvraagformulier in.
Wat gebeurt er met de aanvraag?
De aanvraag wordt door de griffie ter besluitvorming voorgelegd aan het raadspresidium. Het presidium bepaalt
of en wanneer een onderwerp wordt geagendeerd voor een politiek beraad. De raadsgriffie zal u informeren over
het besluit van het presidium en daarbij aangeven wie de voorzitter is.
Wanneer moeten de documenten en presentaties beschikbaar zijn?
Raadsleden en belangstellenden willen zich voorbereiden op een politiek beraad. Daarom moeten de documenten
en de presentatie voor het politiek beraad uiterlijk twee weken voorafgaand aan het politiek beraad beschikbaar
zijn.
Met wie bereid ik het politiek beraad voor?
De opzet en organisatie van het politiek beraad wordt afgestemd met de raadsgriffie. Uiterlijk de donderdag
voorafgaand aan het politiek beraad wordt u gevraagd het verloop en tijdsschema van de bijeenkomst zoals
afgestemd met de raadsgriffie te bespreken met de voorzitter.
Tijdschema aanvragen en agenderen politiek beraad

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Portefeuillehouder:
Titel politiek beraad:
Maximaal 5 woorden

Programma, (hoofdopgave),
taakveld of paragraaf uit de
Programmabegroting
Aanleiding:
Wat is er aan het politiek beraad vooraf
gegaan?

Aanvrager
Lydia Plant
06-31997645
l.plant@almelo.nl
Wethouder E. van Mierlo
Inhoud politiek beraad
Nulmeting en kansen- en belemmeringenkaart voor duurzame energie en
warmtevisie Almelo
Programma Duurzaamheid

Kansen- en belemmeringenkaart
We staan voor een belangrijke opgave, het klimaat is aan het veranderen.
De regenbuien zijn heftiger, de droge periodes duren langer en de
temperaturen worden extremer. De oorzaak van klimaatverandering is
CO₂ en andere broeikasgassen die bij de verbranding van fossiele
brandstoffen vrijkomen. Deze gassen houden warmte vast en dragen bij
aan het broeikaseffect. De atmosfeer en de aarde warmen hierdoor op.

1

Aanvraagformulier politiek beraad – Nieuw

versie 25-02-2019
Dit formulier is opgesteld conform de door de gemeenteraad vastgestelde regels.

In het (concept) Klimaatakkoord worden doelen gesteld om de
klimaatverandering tegen te gaan. Door middel van de Regionale Energie
Strategie moeten de Twentse gemeenten (net als alle andere regio’s in
Nederland) gezamenlijk een ‘bod’ doen aan het Rijk. In het bod staat
hoeveel duurzame energie de regio kan gaan opwekken. Ook Almelo moet
hieraan een bijdrage leveren.
Een van de belangrijkste pijlers van het Programma Duurzaamheid is de
energietransitie, zodat ook Almelo op tijd de omschakeling van fossiele
naar duurzame energie heeft gemaakt. Daarom is er onlangs een
nulmeting uitgevoerd waarin zaken rondom het energieverbruik en
duurzame initiatieven op dit moment in kaart zijn gebracht. Daarnaast zijn
de kansen, belemmeringen en potentiële locaties voor duurzame
energieopwekking geïnventariseerd. Tevens is er onderzoek gedaan naar
de kansen voor windenergie.
Naast de locaties waar duurzame energieopwekking zou kunnen, is er ook
gekeken naar de landschappelijke impact grootschalige duurzame
energieopwekking. Dit heeft geresulteerd in scenario’s voor de inpassing
van duurzame energie in het landschap.
Warmtevisie
Op 28 mei 2019 heeft het college ingestemd met het opstellen van een
warmtevisie. Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een dergelijke visie
hebben vastgesteld. De warmtevisie beschrijft de strategie en planning
naar een duurzame warmtevoorziening van de gemeente Almelo. Het
omvat onder andere een ‘vlekkenplan’ die de eerste inzichten geeft in de
toe te passen alternatieve warmtevoorziening en biedt
aanknopingspunten om tot een concreet plan per wijk met een
bijbehorend tijdspad te komen. De belangen van de stakeholders worden
hierin meegenomen en afgewogen. Om tot een gedragen warmtevisie te
komen is een intensief traject met stakeholders nodig. De raad wordt in
dit proces regelmatig door het college betrokken.
Planning
Datum:

27 augustus 2019

Gevraagde datum voor het politiek beraad.
Geef ook aan of er een harde deadline is.

Tijdsduur:

90 minuten

Gevraagde tijd voor het onderwerp

Opzet
Beeldvormend of
oordeelsvormend:

☒

Beeldvormend
informatie wordt gedeeld en behoeften, wensen, knelpunten en verwachtingen
worden in beeld gebracht

☒

Oordeelsvormend
het politiek beraad kan zich een oordeel vormen en het college adviseren

-

Doel:
Wat wordt er van de deelnemers aan het
politiek beraad gevraagd?

-

Werkvormen:
Wat gaat er tijdens dit politiek beraad
gebeuren en hoeveel tijd is er nodig voor
de verschillende onderdelen? Voor
suggesties zie de rubriek ‘methodenstudio’
op intranet.

☒

Informeren en aan de hand van vragen met elkaar van gedachten
wisselen over de uitkomsten van de nulmeting en de kansen- en
belemmeringenkaart voor duurzame energieopwekking.
Informeren over de landschapsanalyse en aan de hand van vragen
met elkaar van gedachten wisselen over de zoekgebieden voor
clusters duurzame energieopwekking.
Informeren over het traject van de warmtevisie.
Presentatie
Wie presenteert?
Bij een aanvraag namens het college presenteert in principe de portefeuillehouder.
Tijdsindicatie maximaal 1/3 liefst kort?

☒

Discussie op basis van vragen.
vragen twee weken van tevoren beschikbaar.
Dit kan soms digitaal, b.v. Kahoot of menti.meter. Tijdsindicatie?
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☐

Discussie op basis van open vragen
Vragen twee weken van te voren beschikbaar. Tijdsindicatie?
Dit kan soms digitaal, b.v. Kahoot of menti.meter. Tijdsindicatie?

☐
☐
☐
☐
☐
Opzet:
Wat gaat er tijdens dit politiek beraad
gebeuren en hoeveel tijd is er nodig voor
de verschillende onderdelen? Minimaal 2/3
deel beschikbaar voor interactie.

Vooruitkijken:
Welke stappen volgen er na het politiek
beraad?

Werkbezoek op locatie
Besluitvormingsmethode ‘beter besluit’
Besluitvormingsmethode ‘deep democracy’
Debat over concept raadsbesluit b.v. startnotitie,
plan van aanpak, visie of beleid
Anders, namelijk ….

Portefeuillehouder Van Mierlo geeft een presentatie over de context, de
uitkomsten van de nulmeting, de kansen- en belemmeringenkaart, de
landschapsanalyse en mogelijke zoekgebieden voor clusters grootschalige
duurzame energieopwekking. Tijdsindicatie presentatie: 30 minuten.
Daarna ruimte voor discussie aan de hand van vragen via Mentimeter: 60
minuten.
Na het politiek beraad worden de uitkomsten van de nulmeting en de
kansen- en belemmeringenkaart gebruikt bij de uitvoering van het
programma Duurzaamheid en voor de verdere uitwerking van de kaders
voor de kansrijke clustergebieden.
Het proces van de warmtevisie wordt verder doorlopen waarbij de
raadsleden gedurende het proces regelmatig betrokken worden.

Agendatekst:
Tekst voor de openbare agenda van het
politiek beraad. Samenvatting van
aanleiding, doel opzet en vervolg.
Maximaal 150 woorden, geschikt voor
raad en belangstellenden.

De gemeente Almelo werkt voortvarend aan het programma
Duurzaamheid en zet daarbij in op het beperken van de
klimaatverandering en de transitie van fossiele- naar duurzame energie.
Onlangs is er een nulmeting en een kansen- en belemmeringenkaart voor
duurzame energieopwekking opgesteld. Tijdens het politiek beraad
worden de resultaten gepresenteerd. Aanvullend op de kansen- en
belemmeringenkaart waar vooral de technische mogelijkheden voor
duurzame energieopwekking op staan, is er door middel van een
landschapsanalyse gekeken naar de (cultuurhistorische) kwaliteiten van
het landschap. Dit resulteert in een aantal zoekgebieden die mogelijk
kansrijk zijn voor duurzame energieopwekking.
In 2021 moet elke gemeente een warmtevisie hebben vastgesteld.
Almelo heeft besloten om, gezamenlijk met stakeholders, de warmtevisie
op te gaan stellen. De raadsleden worden over dit proces geïnformeerd en
er is discussie aan de hand van vragen. De input van de raadsleden wordt
meegenomen in het proces.
Praktische zaken

Documenten en presentaties:
Overzicht beschikbare documenten

Aanwezigen:
Wie zijn er bestuurlijk en ambtelijk
aanwezig om deel te nemen aan de
discussie.
De presentatie(s) wordt(en) gegeven via
de Laptop van? Vraag zo nodig uitleg over
de werking en de pointer.

Genodigden:
De raad vraagt de ambtelijke organisatie
om zo breed mogelijk externe betrokkenen
(bewonersorganisaties, ondernemers,
betrokken instellingen/organisaties e.d.) uit
te nodigen

- Presentatie ‘Energietransitie Almelo’
- Concept rapport kansen- en belemmeringenkaart Almelo
Bestuurlijk: wethouder Van Mierlo
Ambtelijk: Lydia Plant, Wanda Roskam, Angela Agus.
Laptop van: Lydia Plant
Woningbouwcorporaties Sint Joseph Almelo en Beter Wonen, Cogas,
Coteq Netbeheer, Enexis, Waterschap Vechtstromen, Procesbegeleider
RES, Vitens, Energie Coöperatie Almelo.
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