TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)
Indiener: Arnold Kion, GemeenteBelangen
Datum indiening vraag: 30 maart 2019
Datum verzending antwoord: 2 april 2019
commissievergadering van: 3 april 2019
raadsvergadering van: 16 april
N.a.v. punt 8, Aankoop aandelen Twence
Formulering:
Daarnaast mogen we als aandeelhouder de duurzaamheidsprestaties van Twence aan
onze eigen duurzaamheidsprestaties toevoegen.
Vraag:
- Hoe wordt de duurzaamheidsprestaties berekend?
Antwoord:
De toerekening van duurzame energie gebeurt in twee stappen:
1. De duurzame energie die geproduceerd is door de verwerking van afvalstoffen en
biomassa die afkomstig zijn van de aandeelhouder, wordt volledig toegerekend aan
die betreffende aandeelhouder.
2. De opgewekte duurzame energie die niet direct gerelateerd is aan de verwerking
van afvalstoffen en biomassa van aandeelhouders, wordt op basis van het
aandelenpercentage verdeeld over de aandeelhouders.
-

Wat wordt ons aandeel in de duurzaamheidsprestaties van Twence?

Antwoord
Ons deel van de door Twence opgewekte duurzame energie is straks tweeledig. Het
eerste gedeelte wordt toegerekend op basis van onze hoeveelheid afval in relatie tot
dat van de andere aandeelhouders. Het gedeelte dat dan nog verdeeld kan worden is
voor 5,44% voor ons.
- Welke invloed heeft het op onze te behalen duurzaamheidsprestaties?
Antwoord:
Rijkswaterstaat heeft een instrument ontwikkeld, waarmee gemeenten hun
klimaatbeleid kunnen monitoren: de Klimaatmonitor. In de Klimaatmonitor worden
relevante lokale energie- en klimaatgegevens verzameld. In deze monitor is de invloed
van de duurzaamheidsprestaties beperkt.
In de afspraken die we zelf gemaakt hebben tellen de prestaties van Twence helemaal
niet mee. Voor onze eigen doelstelling telt alleen energie die op Berkellands
grondgebied is opgewekt.
Toelichting:
Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan. Ze zijn
niet bedoeld voor een politiek antwoord.
Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over feiten en de
uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel aanmaken. Het
antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.

