Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 9 september 2019
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:
AGP 6 RTG 12 september 2019– concept startnotitie RES
Vragen:
1. Op p.6 valt te lezen dat “In de RES worden nog geen ruimtelijke besluiten
genomen”.
a. Kunnen en gaan er in de RES ruimtelijke besluiten genomen worden?
b. Wie neemt die besluiten?
2. Op p.7 staan 4 toetsingscriteria benoemd (1. Bijdrage energietransitie 2.
Ruimtelijke kwaliteit 3. Maatschappelijke acceptatie 4. Kostenefficiency)
a. Tellen alle toetsingscriteria even zwaar?
b. Wie gaat er toetsen?
3. Op p.13 staat dat iedere bestuurder binnen de eigen omgeving bepaald op welke
wijze de RES wordt besproken in de Raad en hoe en wanneer inwoners betrokken
worden. Hoe gaat de wethouder hier invulling aangeven binnen de gemeente
Druten?
4. Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang uitvoering RES?
Antwoord:
1. In juni 2020 dient de regio een concept bod aan te bieden aan het rijk waarin locaties
in de regio staan beschreven waar mogelijk zonne- of windparken worden
gerealiseerd. Dit concept bod dient door de colleges van de RES regio te worden
vastgesteld. Na beoordeling door het rijk dient in het voorjaar van 2021 de raad
uiteindelijk in te stemmen met een definitief bod van de regio aan het rijk
2. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk waar grootschalige duurzame opwek in haar
gemeente wordt gerealiseerd. De toetsingscriteria worden gehanteerd bij het maken
van het voorstel voor het bod waarin de kansrijke locaties in de regio staan
beschreven. Het concept bod wordt door ambtelijke werkgroep RES voorbereid en
via regieteam RES ter instemming voorgelegd aan pfo Duurzaamheid.
3. Tijdens de RES dienen 3 producten te worden vastgesteld, deze producten biedt de
wethouder op de volgende manieren aan:
I. De startnotitie RES dient eind dit jaar door de raad te worden vastgesteld,
II. Het concept bod aan het rijk dient in juni 2020 door het college te worden
vastgesteld. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
III. In voorjaar 2021 dient het definitief bod aan het rijk door de raad te worden
vastgesteld.
Het concept en definitief bod aan het rijk dient zoveel mogelijk gedragen te worden
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door de inwoners en andere belanghebbenden. Om input te krijgen voor dit bod
worden dit najaar ruimteateliers in de regio Arnhem Nijmegen georganiseerd. Hiervoor
worden vertegenwoordigers uitgenodigd zoals stichting de Goeie Gronden en
Opgewekt Maas & Waal. Daarnaast is op 9 september jongsleden de inspraakprocedure gestart voor de visie op zonne-energie en worden de inwoners uitgenodigd
om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op 2 oktober aanstaande. Het is de
bedoeling om deze visie na vaststelling door de raad te gebruiken bij de beoordeling
van initiatieven voor zonneparken in Druten. Mocht in het kader van de RES door de
Druten gevraagd worden om windenergie te realiseren, dan zal de wethouder de
gemeenteraad vragen hierover een besluit te nemen (want windenergie is in principe
niet aan de orde tijdens deze coalitieperiode).
4. Naast bovengenoemde acties wordt regelmatig een nieuwsbrief RES door de regio
Arnhem Nijmegen verspreid en is RES een apart thema op de website van de regio
AN.

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

