Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Sociaal Maas en Waal
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 10 september 2019
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp: Startnotitie RES
Vragen:
1. Pag. 6 Uitgangspunten. “Van voor en door de regio”. Er wordt gewerkt op
regionale schaal. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor lokale ruimtelijke en
maatschappelijke inpassing. De verdeling van de warmtevraag en warmteaanbod
en hoe te verdelen over de regio met de daarbij opslag en energie-infrastructuur.
De projecten, ook in onze gemeente, vallen onder verantwoordelijkheid van de
RES. Is dit correct?
2. Pag. 6 Einddoel 2050 is de regio energieneutraal. Hoe verhoudt zich dat met het
raadsbesluit om in 2040 energieneutraal te zijn?
3. Pag. 8 Er is sprake van een nauwe ruimtelijke samenhang met thema’s en
sectoren zoals de RAS, verkeer en vervoer, enz. Speelt daarbij de nieuwe
Omgevingswet nog een rol of blijven het zelfstandige integrale afwegingen?
4. Wat wordt bedoeld met tijdelijk dan wel definitief dubbelgebruik van het
landschap?
5. Pag. 15 Is het correct dat de woningcorporaties niet participeren in de RES? Zo ja,
waarom niet?
6. Ziet de netbeheerder geen praktische problemen in het voorgestelde proces?
Antwoord:
1. Nee, dit is niet correct. Projecten voor grootschalige duurzame opwek (wind/zonneparken) worden door externe initiatiefnemers gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld
Opgewekt Maas&Waal zijn. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de realisatie
en hun projecten worden binnen de wettelijke RO kaders uitgevoerd. Alleen kansrijke
locaties worden tijdens het RES proces opgenomen in het bod richting rijk. Pfo
Duurzaamheid is voor dit bod verantwoordelijk.
2. Het raadsbesluit is leidend en wordt uitgevoerd. Wat de bijdrage wordt aan de regio
moet blijken uit onder andere het RES proces.
3. Nee, vanaf de in werkingtreding van de Omgevingswet dient er een integrale afweging
te worden gemaakt door de raad. Hierop inspelend neemt bijvoorbeeld de regionale
mobiliteitsregisseur het thema duurzaamheid al mee in zijn plannen en heeft hij
regelmatig contact met de procesregisseur RES. Ook via bestuurlijke overleggen vindt
afstemming plaats over de diverse thema’s.
4. Met dubbelgebruik van het landschap wordt bedoeld dat er een zonnepark staat op
grond met agrarische bestemming. Er kunnen dan bijvoorbeeld ook schapen grazen.
Met tijdelijk grondgebruik wordt bedoeld dat een zonnepark wordt afgebroken na
bijvoorbeeld 15 jaren (= periode dat exploitant subsidie krijgt).
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5. Woningcorporaties zijn een belangrijke partner voor verduurzaming in de gebouwde
omgeving en worden meegenomen bij de RES activiteiten. Op regionaal niveau is
bestuurlijk contact met de koepelorganisatie Woonkr8.
6. Nee, zij zijn heel blij met het proces. Hiermee willen zij juist toekomstige problemen
met het energienetwerk voorkomen. De netbeheerder neemt deel aan het ambtelijk
overleg (= werkorganisatie RES) en het bestuurlijk overleg (= regieteam RES).

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

