Besluitenlijst werkgroep WDO (Werkgroep Duurzaam Overbetuwe)
Datum
Tijd
Waar

:
:
:

donderdag 18 februari 2016
19.30 uur
S02 (kelder oudbouw)

Aanwezige leden: Ingrid de Pagter (CDA, voorzitter), Emmy van Balen (D66), Hanno Krijgsman
(GL), Cor Verhart (VVD), René Post (GBO), Jan Navis (BBO), Henriëtte Bos (CU), Annemarie
Claessen (griffie)
Genodigden/gasten: Wijnand Alink (ambt. adviseur), Piet Jaarsma (ambt. adviseur), Hans
Bruggeman (BEC), Frank van Rooijen (BEC), Louis Wilod Versprille (BEC), Ton Jordense
(BEC), Bert Wolters (PG Elst), Rick Dijkers (Excelsior), Frank van Schaik (Excelsior), Mart van
Baak (raadslid), Aad Noodermeer (raadslid), Lourens Aalders (inwoner, L-Mundo)
Nr.
1.

Onderwerp
Opening en
mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Vaststellen
besluitenlijst van 4
februari 2016

Besprokene
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Ze meldt dat
er vanavond foto’s worden gemaakt i.v.m. plaatsing van
een artikeltje in De Betuwe.
De aanwezigen stellen zich kort voor.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tekstueel:
Hanno Krijgsman merkt het volgende op:
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Afgesproken om meer proberen te bereiken dan
ambitieniveau scenario II, dus mogelijkheden zoeken om
meer energie te besparen en meer duurzame energie op te
wekken bovenop scenario II.
6. Communicatie
Afgesproken de website op termijn uit te breiden tot
platform voor duurzaamheidsinitiatieven.
N.a.v.:
Geen opmerkingen.

4.

Stand van zaken
duurzaamheidsbeleid

De besluitenlijst wordt met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen vastgesteld.
Presentatie door wethouder Ross. Voor de presentatie
wordt verwezen naar iBabs → Overleggen → 19 februari
2016.
Piet Jaarsma vertelt e.e.a. over Olivijn (= ‘goedje’ dat C02
bindt). De aanwezigen geven aan graag een keer een
presentatie hierover te krijgen.
Hanno Krijgsman vraagt in aansluiting hierop aan Emmy
van Balen uit te zoeken hoeveel C02 1 ha bos bindt.
Op verzoek van de voorzitter meldt wethouder Ross dat
een duurzaamheidsloket deel zal uitmaken van het
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spoorboekje. Hierbij moet worden gedacht aan de inrichting
van een front- en evt. een backoffice. Ook voor subsidies
kan men dan bij het duurzaamheidsloket terecht.
De voorzitter vraagt hoe de wethouder het verduurzamen
van de bestaande woningvoorraad ziet.
Wethouder Ross zegt te denken aan bijvoorbeeld het
sluiten van convenanten met woningcorporaties.
5.

Presentaties door:
 Protestantse
Gemeente Elst
(dhr. B. Wolters)

 Betuwe Energie
Corporatie
(dhr. H. Bruggeman)


Voetbalvereniging
Excelsior uit Zetten
(dhr. R. Dijkers)

Presentatie door Bert Wolters van de Protestantse
Gemeente Elst
Voor de presentatie zie iBabs.
Bert Wolters sluit zijn presentatie af met de volgende vraag
aan de gemeente (zie een-na-laatste dia): wanneer wordt
de huidige ‘aanlichting’ van de kerk vervangen door
duurzame led-verlichting?
Wethouder Ross antwoordt dat de gemeente bezig is met
vervanging van de openbare verlichting door ledverlichting.
Omdat niet duidelijk is wie eigenaar is van de
(buiten)verlichting van de Grote Kerk in Elst vraagt de
voorzitter dit uit te zoeken.
Presentatie door Rick Dijkers van voetbalvereniging
Excelsior Zetten
Voor de presentatie zie iBabs.
De vereniging zet nu heel sterk in op vermindering van
elektriciteit en minder op vermindering van gas.
Tijdens de presentatie noemde Rick Dijkers de slechte
ervaringen met Subsidieburo Arnhem. Nadat hij door de
gemeente hiernaar was doorverwezen, kwam hij erachter
dat dit een instelling is met winstoogmerk. Daarom
uiteindelijk besloten de subsidieaanvraag geheel in eigen
beheer in te dienen.
Wethouder Ross reageert hierop door te zeggen dat het
voor de gemeente ook een les is geweest hoe het in dit
traject is gegaan.
De voorzitter zegt dat dit voor de gemeente reden is om te
kijken hoe het anders c.q. beter kan m.b.t.
subsidieaanvragen.
Presentatie door Hans Bruggeman van BEC
Voor de presentatie zie iBabs.
De voorzitter vraagt de wethouder of de raad een rol heeft
t.a.v. de inzet van de BEC m.b.t. de uitvoering van het
duurzaamheidsbeleid.
Wethouder Ross geeft aan dat dit uitvoering is en de raad
hier verder geen rol in heeft.
Hans Bruggeman zegt voor de BEC een rol te zien bij de
realisatie/uitvoering van de doelstellingen van de gemeente
zoals genoemd in het duurzaamheidsbeleid scenario 2. Hij
zegt destijds betrokken te zijn geweest bij de
totstandkoming van de scenario's.
De voorzitter vraagt of de BEC een verdienmodel kent.
Frank van Rooijen merkt op dat op dit moment de BEC
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geen verdienmodel heeft maar bij grotere projecten in de
nabije toekomst is dat wel aan de orde
De voorzitter benadrukt dat de BEC - dat nu nog
belangeloos optreedt - geen monopolypositie moet krijgen.
Frank van Rooijen begrijpt die zorg en geeft aan daar
aandacht voor te hebben.
Wethouder Ross zegt dat dit laatste ook niet de insteek van
de gemeente is. Het is niet zo dat de gemeente bepaalde
organisaties/instellingen een voorrangspositie geeft, maar
kijkt breed wie een bijdrage kan leveren aan de realisatie
van de gemeentelijke doelstellingen.

6.

Communicatie

7.

Agendapunten
volgende
bijeenkomst op 17
maart

8.

Wat verder ter tafel
komt

9.

Rondvraag

De voorzitter bedankt alle sprekers voor hun aanwezigheid
en presentaties.
Vanwege de tijd besloten dit agendapunt door te schuiven
naar de volgende vergadering.
Vanwege de tijd is afgesproken dat de leden de
agendapunten mailen.

Henriëtte Bos meldt afgelopen week een interessante
bijeenkomst over duurzaamheid te hebben bijgewoond van
de organisatie Stroomversnelling. Ze komen graag een
keer een presentatie geven.
Jan Navis vraagt naar de informatiebehoefte van de
insprekers/aanwezigen vanavond.
De voorzitter spreekt af dat de Griffie en Communicatie
hiernaar zullen kijken.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Acties:
- Presentatie over Olivijn
- Uitzoeken hoeveel C02 1 ha bos bindt (uitleg proces) → door Emmy van Balen
- Wie is eigenaar van de buitenverlichting van de Grote Kerk in Elst? → door
Annemarie Claessen
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