Advies aan B&W
Onderwerp
Opinienota RES tbv Opiniecommissie 12 december.
Datum

20 november 2019

Naam en telefoon

P. Mertens

Afdeling

LWE

Portefeuillehouder

J. van der Schoot

Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)
1.

Deze opinienota tbv de Opiniecommissie van 12-12 vast te stellen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Nav de informele bijpraatsessies met de Raad op 21 oktober en 5 november en de bespreking van
de begroting heeft de portefeuillehouder gevraagd om op korte termijn een Opiniecommissie te
beleggen. Daarin wordt gesproken over de RES en andere ontwikkelingen met betrekking tot onze
energietransitie. Deze Opinienota geeft de aanzet daartoe.
Centraal staan 3 dringende onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de besprekingen van
de afgelopen periode. Ter opiniëring worden de volgende vragen voorgelegd :
1.

Bent u het eens met de voorgestelde inbreng van Oss in de RES-besprekingen ?

2.

Welke richting geeft u ons mee voor onze aanpak van de energietransitie ?

3.

Hoe stellen wij ons op jegens het principe-verzoek van de initiatiefnemer voor Windpark

Stijbeemden ?
De uitkomst van de Opiniecommissie wordt uitgewerkt in 3 verschillende Adviesnota’s.
Aan welke opdracht draagt dit advies bij?
Deze opiniering versterkt de rol van de Raad aan de voorkant van de RES, geeft richting aan de
aanpak van de energietransitie en de beantwoording van de aanvraag voor Windpark Stijbeemden.
Welk resultaat willen we bereiken?
Aan de hand van de Opinienota geeft de Raad richting aan het Collge en daarmee de ambtelijke
organisatie voor de inbreng in de RES, de aanpak van de energietransitie in het algemeen en van
windpark Stijbeemden.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
1.1 De opinienota sluit aan bij de toezeggingen die recent in de informele bijpraatsessies zijn
gedaan.
1.2 De besluitvorming over de RES is een aangelegenheid van de Raad.
1.3 Door tegelijkertijd richtinggevende uitspraken van de Raad te vragen over de bovenstaande
zeven vraagpunten wordt de ambitie van de gemeente Oss in de verschillende projecten duidelijker.
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1.4 Onze samenwerkingspartners en de initiatiefnemers die zich gemeld hebben recht op
duidelijkheid.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
1.1 Beantwoording van deze vragen is complex en ligt maatschappelijk gevoelig.
1.2 Onze inzet kan wringen binnen RES-verband.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De te maken keuzes hebben consequenties voor benodigde middelen en mankracht. De uitwerking
hiervan komt terug in de Adviesnota’s.
b. Privacy
Geen privacy risico’s voorzien.
c. Communicatie
Communicatie geschiedt via de gebruikelijke kanalen.
d. Uitvoering
Nvt
e. Overlegd met
Team Energie
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