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Antwoord Artikel 41 vragen GroenLinks over RES

Geachte mevrouw Bos,
U hebt het college op 6 november j.l. artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over het
betrekken van de gemeenteraad bij de Regionale Energie Strategie (RES). In deze brief
beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
1. Bent u bereid om de gemeenteraad van Oss per ommegaande toegang te geven tot alle
informatie die nu binnen de RES aanwezig is, inclusief concept potentiekaarten?
● Zo ja, per wanneer?
● Zo nee, waarom niet?
Antwoord
In de bijlage bij deze brief vindt u de potentiekaarten die op 23 oktober aan gemeenteraden
zijn gepresenteerd. Deze zijn getoond als voorbeeld van de openbare feitelijke informatie, die
u via onderstaande link kunt raadplegen.
https://regionale-energiestrategie.nl/toolbox/analysekaarten+np+res/default.aspx
Voor meer informatie over de RES verwijs ik u naar de Opinienota die is aangereikt ter
voorbereiding voor de Opiniecommissie van 12 december.
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2. Bent u het met GroenLinks eens dat om de energietransitie goed te laten verlopen het
belangrijk is dat dit democratisch gebeurt, ook binnen de RES? En dat daarbij raadsleden niet
gehinderd moeten worden in hun controlerende en kaderstellende taak maar daarvoor juist in
positie moeten worden gebracht met alle informatie en ondersteuning die daarvoor nodig is en
dat het daarom zeer kwalijk is dat de RES weigert om informatie aan raadsleden te
verstrekken?
● Zo nee, waarom niet?
● Zo ja, op wat voor manier gaat u er voor zorgen dat de RES het belang hiervan inziet en
hier in het vervolg ook naar zal handelen?
Antwoord
Voor mijn visie op de rol van de Raad en mijn inzet daarvoor verwijs ik naar de genoemde
Opinienota. Daarin leest u ook dat daarover binnen de RES-samenwerking verschillend wordt
gedacht. Dat is een gegeven waarmee ik ook rekening heb te houden.
In antwoord op uw 2e deel van de vraag merk ik op dat het mogelijk moet blijven om
besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden en de communicatie met stakeholders goed vorm
te kunnen geven. Zeker als het om een zo gevoelig onderwerp gaat en er zoveel partijen bij
zijn betrokken. Dat legt beperkingen op aan de openbaarmaking van voorbereidende
activiteiten en de timing daarvan. En ook dat wordt in samenwerking met de andere partners
bepaald.

Hoogachtend,
mr. J. van der Schoot,

Wethouder Duurzaamheid c.a.
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Bijlage: Potentiële gebieden windenergie Noordoost-Brabant

Figuur 1: Potentiële gebieden voor windenergie aan de hand van vigerende regelgeving

Figuur 2:

Potentiële gebieden voor windenergie aan de hand van vigerende regelgeving
gecombineerd met het NNB

