Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie:
Kernachtig Druten
Dorpslijst Deest
Dorpslijst Afferden
Dorpslijst Horssen
Dorpslijst Puiflijk/ Druten Zuid
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 19-5-2019

Datum vragen ingekomen:

Onderwerp: Regionale Energiestrategie

Vragen:
Geacht college,
De ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie zijn onderwerp van gesprek geweest
tussen de lokale politieke partijen in de regio. In de regiogemeenten zijn raadsbesluiten genomen of
“onderweg”. De gemeenten en de raden proberen samen met de inwoners lokale antwoorden te
vinden op de enorme uitdaging waarvoor we ons geplaatst zien. Dat is geen eenvoudig proces of
debat en er is al veel tijd, energie en geld in geïnvesteerd.
Ondertussen lijkt de Regionale Energiestrategie (RES) van de provincie ons links en rechts in te halen.
Wij zijn bezorgd, dat dit ten koste gaat van het lokale draagvlak voor genomen besluiten en van
afspraken over lokale procedures.
1. In hoeverre geeft een Regionale Energiestrategie de provincie de bevoegdheid om, bovenop
de nu voorbereide en soms al genomen raadsbesluiten, aanvullende taakstellingen aan de
gemeente op te leggen?
Voor de grotere steden met te weinig ruimte, zoals bijvoorbeeld Nijmegen, is er extra opbrengst aan
Terajoules nodig. In het kader van de RES geeft de provincie geen helderheid over deze “restopgave”.
Zoals bekend kan deze gegeven de technische mogelijkheden van dit moment alleen vertaald
worden naar extra windmolens en zonnevelden. De provincie geeft wel duidelijkheid over de
beoogde vermindering van CO2 maar daar gaat het ons niet om! We zijn bezorgd dat deze gehele
restopgave – bovenop de lokale opgaven - in het landelijk gebied moet worden gerealiseerd.
2. Wilt u ons aangeven wat de totale opgave aan energie- opwekking in Terajoules is, die in
“ons” RES- gebied moet worden gehaald? Wilt u ons aangeven wat de “restopgave” is, zoals
hierboven aangeduid?
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De Regionale Energiestrategie wordt uitgewerkt in zogenaamde ateliers. Zo ook voor ons RESgebied. Iedere deelnemer heeft daarin één stem.
3. Wilt u ons aangeven of en in hoeverre afgeronde of aanstaande lokale plannen in dit
regionale “Atelier Rijk van Nijmegen” worden meegenomen?
4. Wilt u duidelijk maken of en in hoeverre de lokale afspraken over het meenemen van onze
inwoners in de planvorming in de regionale energiestrategie en in het regionale atelier
worden meegenomen?
5. Kunt u ons verzekeren dat de gemaakte lokale afspraken en door de raad genomen besluiten
conform worden meegenomen in de regionale ateliers en de besluitvorming door de
provincie?
In afwachting van uw antwoord,
Namens Kernachtig Druten
Gerard Worm
Namens de Dorpslijsten
Ronald Thoonen

Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30
dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

