Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen

Fractie: Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
CC: Gemeenteraad Druten
Onderwerp:
Technische vragen RTG 10 september 2019:

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 10-09-2019
Datum vragen ingekomen:

Concept Startnotitie RES
1. Waar binden we ons nu echt aan als gemeente Druten? Wat zijn de gevolgen als
wij tot een ander inzicht komen of niet bijdragen aan deze doelstellingen?
2. Worden deze plannen nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt zoals
bijvoorbeeld met de routekaart het geval is?
3. Wat gebeurt er regionaal al om meer druk uit te oefenen/ het ondersteunen van
Liander om alle stroomvoorziening te upgraden, want dit blijft de grootste
bottleneck.
4. Zijn er al concrete plannen die we als regio moeten oplossen/ over moeten
besluiten?
5. Wat zijn de consequenties voor een regiogemeente als ze de startnotitie niet
ondertekent?
6. Zijn er regionaal ook meer mogelijkheden voor subsidies voor regiogemeenten als
ze zich conformeren aan de RES?
Antwoord:
1. Door vaststelling van het definitief bod aan het rijk (2021) verbindt de gemeenteraad
van Druten zich het RES. De gemeente moet dan medewerking verlenen aan de
grootschalige duurzame opwekprojecten op de kansrijke locaties in Druten die in
het definitief bod zijn opgenomen. Mocht de gemeenteraad niet willen bijdragen
dan zal er druk kunnen ontstaan door een hogere overheid. Het is nog niet bekend wat
de gevolgen hiervan zijn. Uitgangspunt is om als regio in consensus tot een bod te
komen.
2.

Het eindresultaat van de RES is een definitief bod richting rijk waarin kansrijke locaties
staan beschreven voor grootschalige opwek. Het is daarna aan de markt om initiatieven
tot uitvoering te brengen.
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3. Liander neemt deel aan de ambtelijke werkgroep RES en aan het bestuurlijk regieteam
RES. Op deze manier zijn zij betrokken bij het RES proces en op de hoogte van de
kansrijke locaties voor grootschalige duurzame opwek. Op basis hiervan kunnen zij hun
energienetwerk versterken.
4. Nee, er zijn in het kader van de RES nog geen concrete plannen bekend.
5. De exacte gevolgen zijn niet bekend. Wel zullen strenge gesprekken plaatsvinden met
hogere overheden.
6 De provinciale staten hebben juli 2018 de klimaatmotie van 360 miljoen euro
aangenomen. Om hiervan gebruik te kunnen maken is de verwachting dat een gemeente
of regio zich moet conformeren aan de 55% CO2 reductie doelstelling in 2030.

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

