Bundel van de Raad openbaar Druten van 23 april 2020
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Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Agenda_Raad_openbaar_Druten_23_april_2020.pdf

3
4

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 26 maart 2020 vast te stellen
20-03-26 Concept Besluitenlijst Raad 26 maart 2020.pdf

5

Informatie activiteiten Kernteam Corona
Presentatie door Lucas van Horck.
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik
willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
Economische gevolgen coronavirus - SMW
Er zijn nu regelingen vanuit de rijksoverheid,de provincie en de gemeente om de economische gevolgen van
het coronavirus te bestrijden.
Maar ook sportverenigingen,dorpshuizen,koren enz. hebben last van deze crisis.
Tal van organisaties op het gebied van cultuur en educatie dreigen in de knel te komen.
Zijn er regelingen waar deze groep een beroep op kan doen en waar mogelijk gebruik gemaakt van kan
worden?
Reactie op het advies van de Adviesraad sociaal domein - Kernachtig Druten
Uit de rapportage blijkt dat 39% van de cliënten niet gesproken is over de eigen bijdrage, in 2018 was dat
ook al zo.
Hebben de verbeteracties onvoldoende resultaat opgeleverd ? in de beantwoording staat dat er op dit
moment aan een nieuwe folder wordt gewerkt, wanneer is deze folder gereed en is daarmee het probleem
uit de wereld?
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6.1

6.2

7
8
8.1

Tweede vraag heeft te maken de continuïteit van de dienst verlening, ontevredenheid over het niet
vervangen van hulp bij afwezigheid.
Met de aanbieders zijn sluitende afspraken gemaakt, welke zijn dat als het gaat over vervang, wanneer
wordt er vervang in gezet.
HAMERSTUKKEN
DEBATSTUKKEN
Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
Dossier 1217 voorblad
Beslisnota Vaststelling begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
Amendement begrenzing bestaand stedelijk gebied raad - CDA.pdf
Amendement BSG Afferden - SMW.pdf
Amendement BSG Deest - SMW.pdf
Bijlage 1a: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A0 overzicht.pdf
Bijlage 1b: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A3 kommen.pdf
Bijlage 1c: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A3 overzicht.pdf
Bijlage 2: toelichting begrenzing BSG Druten
nagezonden: advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
nagezonden: reactie advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Informatienota Reactie op uw motie over het aanwijzen van gebieden met een hoge cultuurhistorische
waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen nieuwbouw ongewenst is.
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Benoeming de heer J.G. Wiersma tot lid van de Auditcommissie
Beslisnota Auditcommissie J. Wiersma.pdf

10

Benoeming mevrouw N.N. Nede tot plaatsvervangend griffier
Beslisnota Plaatsvervangend Griffier N. Nede.pdf

11
11.1

Moties vreemd aan de agenda
Vluchtelingen Kinderen

motie vluchtelingenkinderen
12

12.1
12.1.1

Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een
ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en
de griffier.
Informatienota's
MARN en energietransitie
Dossier 1220 voorblad
Informatienota raad MARN en de energietransitie
bijlage 1 eindrapport MARN en energietransitie (Berenschot)
bijlage 2 brief DB MARN rapport energietransitie

12.1.2

KTO AVAN 2019 Druten
Avan voert elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. In 2017 heeft Avan een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle gebruikers van Avan. In 2019 is opnieuw een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, maar nu onder gebruikers van Avan in de periode maart, april en
mei 2019. Via deze informatienota informeren wij u hierover. Resultaten voor de gemeente Druten worden
vergeleken met die van AVAN breed.
Dossier 1191 voorblad
Informatienota: KTO AVAN 2019 Druten
Samenvatting-Avan-respons-2019-191021-def-digitaal_1
Samenvatting-Avan-respons-2019-Druten

12.1.3

Nieuwe hulpmiddelenleverancier
Dossier 1194 voorblad
Informatienota voor de gemeenteraad: Nieuwe hulpmiddelenleverancier

12.1.4

Leidraad zonne-energie Druten
Dossier 1253 voorblad
Raadsinformatienota over Leidraad zonne-energie gemeente Druten
Bijlage 1: Leidraad Zonne-energie gemeente Druten aangepast n.a.v. collegebesluit 10 maart 2020

12.1.5

Planningen Controlcyclus Druten 2020
Dossier 1241 voorblad
Informatienota Planning en controlcyclus 2020.docx
Bijlage 1: Planning begroting 2021.pdf
Bijlage 2: Planning najaarsnota 2020.pdf
Bijlage 3: Planning voorjaarsnota_perspectiefnota 2020.pdf

12.1.6

Doorontwikkeling ODRN
Dossier 1238 voorblad
Informatienota Doorontwikkeling ODRN

12.1.7

Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Dossier 1289 voorblad
Informatienota Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo
2019
Bijlage 1: ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2019
Bijlage 2: reactie op ongevraagd advies cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

12.1.8

Inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
Dossier 1274 voorblad
Informatienota inventarisatie zwemdiplomabezit 2019

12.2
12.2.1

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Zwerfafval
Dossier 1177 voorblad
Beantwoording schriftelijke vragen zwerfafval_3
Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Bestrijden zwerfafval

12.2.2

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Rondweg Deest

Dossier 1226 voorblad
Beantwoording Schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal Rondweg Deest
12.3
12.4
12.5

College van B&W
Regio Rijk van Nijmegen
Ingekomen Stukken derden
Overzichtslijst Ingekomen stukken derden worden niet inhoudelijk behandeld.
Ingekomen stukken derde - overzicht RV 23 april 2020.xlsx

12.6
13

Uitnodigingen
Sluiting

2 Vaststelling agenda
1 Agenda_Raad_openbaar_Druten_23_april_2020.pdf

Agenda Raad openbaar Druten
Datum

23-04-2020

Tijd

19:30 -

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Griffier F.H.T.M Aerts

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures

4

Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 26 maart
2020 vast te stellen

5

Informatie activiteiten Kernteam Corona
Presentatie door Lucas van Horck.

6

Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W.
Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun
vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
De fractie Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag wenst het woord te voeren
naar aanleiding van de economische gevolgen van het coronavirus:
Er zijn nu regelingen vanuit de rijksoverheid, de provincie en de gemeente om
de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.
Maar ook sportverenigingen, dorpshuizen, koren enz. hebben last van deze
crisis.
Tal van organisaties op het gebied van cultuur en educatie dreigen in de knel
te komen. Zijn er regelingen waar deze groep een beroep op kan doen en waar
mogelijk gebruik gemaakt van kan worden?
De fractie Kernachtig Druten / Ton Wijnen wenst het woord te voeren naar
aanleiding van de reactie op het advies van de Adviesraad sociaal domein.

7

HAMERSTUKKEN

8

DEBATSTUKKEN

8.1

Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied

Voorgesteld besluit
1. De begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied van de gemeente Druten
vast te stellen volgens bijgevoegde kaart en bijhorende toelichting;
2. Geen inspraak te verlenen op de begrenzing van het Bestaand Stedelijk
Gebied;
3. De begrenzing bestaand stedelijk gebied ter vaststelling aan de
gemeenteraad aanbieden volgens de bijgevoegde beslisnota.
9

Benoeming de heer J.G. Wiersma tot lid van de Auditcommissie

10

Benoeming mevrouw N.N. Nede tot plaatsvervangend griffier

11

Moties vreemd aan de agenda

11.1

Vluchtelingen Kinderen - SMW

12

Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan.
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk
24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

12.1

Informatienota's

12.1.1

MARN en energietransitie

Voorgesteld besluit
1. kennis te nemen van het rapport "MARN en de energietransitie" en het
standpunt van het DB van de GR MARN in bijgevoegde brief;
2. uw zienswijze en/of wensen en bedenkingen op haar bestuurlijk standpunt
kenbaar te maken.
12.1.2

KTO AVAN 2019 Druten
Avan voert elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. In 2017
heeft Avan een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle gebruikers
van Avan. In 2019 is opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd,
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maar nu onder gebruikers van Avan in de periode maart, april en mei 2019. Via
deze informatienota informeren wij u hierover. Resultaten voor de gemeente
Druten worden vergeleken met die van AVAN breed.

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
12.1.3

Nieuwe hulpmiddelenleverancier

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota voor de gemeenteraad over de nieuwe
hulpmiddelenleverancier Welzorg
12.1.4

Leidraad zonne-energie Druten

Voorgesteld besluit
De Leidraad voor zonne-energie Druten voor kennisgeving aannemen.
12.1.5

Planningen Controlcyclus Druten 2020

Voorgesteld besluit
Kennisnemen van de planning- en controlcyclus 2020 voor de gemeente
Druten.
12.1.6

Doorontwikkeling ODRN

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota.
12.1.7

Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2019

Voorgesteld besluit
Ter kennisname aannemen.
12.1.8

Inventarisatie zwemdiplomabezit 2019

Voorgesteld besluit
Ter kennisname aannemen.
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12.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

12.2.1

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Zwerfafval

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van Sociaal Maas
en Waal - Zwerfafval
12.2.2

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Rondweg Deest

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van Sociaal Maas
en Waal - Rondweg Deest
12.3

College van B&W

12.4

Regio Rijk van Nijmegen

12.5

Ingekomen Stukken derden

12.6

Uitnodigingen

13

Sluiting
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4 Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
1 20-03-26 Concept Besluitenlijst Raad 26 maart 2020.pdf

Besluitenlijst Raad openbaar Druten
Datum

26-03-2020

Tijd

19:30 -

Locatie

Druten, raadzaal

Voorzitter

C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

Aanwezigen

M. Aslan, A.C. Ebben, G. Griffie (Druten), R.H.A.M. Postulart, J. Reijers,

Griffier F.H.T.M. Aerts

R.G.C.J. Thoonen, C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld, J.G. Wiersma, A.H.
Wijnen, G.W.J. de Wildt en G.S.B. Worm
Afwezigen

C.J.G. Arts, W.T.J. Cornelissen, M. Enkür, M.J.H. Faassen-Tomassen, C.J.P.
Pen-van Leeuwe, P.W.J. Thomassen, D.C.M. Uitdehaag-Meesters en C.P.T. de
Waard-Barten

Toelichting

1

Deze raadsvergadering is zonder publiek.

Opening en mededelingen

Besluit
- Het presidium van 30 maart en het RTG van 9 april gaan niet door.
- Voor de volgende vergaderingen komt de burgemeester in overleg met de
griffie met voorstellen terug bij de raad.
- Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om binnenkort ook
besluitvormende vergaderingen via video gehouden kunnen worden.
- Er zijn 7 besmettingen bekend in gemeente Druten
- De heer Bruls is regioburgemeester
- U wordt met een regionale nieuwsbrief wekelijks op de hoogte gehouden
over de corona crisis
- Raadsvragen omtrent het corona virus worden meegenomen in deze
nieuwsbrief, zodat deze sneller worden beantwoord.
2

Vaststelling agenda

Besluit
Agendapunt 9.1 Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied wordt van de
agenda gehaald.
3

Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures

Besluit
De heer Wiersma is voorstemmer.

4

Benoeming Wethouder W. Brink

Besluit
de Gemeenteraad besluit:
De heer Brink tot wethouder te benoemen.
5

Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie

Besluit
de Gemeenteraad besluit:
- Mevrouw D.C.M. Uitdehaag per ingang van 26 maart 2020 ontslag uit de
werkgeverscommissie te verlenen.
- De heer J.G. Wiersma te benoemen als lid van de werkgeverscommissie met
ingang van 26 maart 2020.
6

Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 20
februari 2020 en van het rondetafelgesprek van 12 maart vast te stellen.

Besluit
Conform vastgesteld.
7

Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W.
Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun
vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

8

HAMERSTUKKEN

8.1

Aanvulling 2020 Woonvisie Druten n.a.v. regionaal woningmarktonderzoek
2019

Besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De Aanvulling 2020 Woonvisie Druten n.a.v. regionaal
woningmarktonderzoek 2019 vast te stellen.
9

DEBATSTUKKEN

9.1

Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied

Besluit
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering
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10

Moties Vreemd aan de orde van de dag

10.1

Motie Vervolg ambtelijke fusie - Kernachtig Druten

Besluit
De motie is met 9 stemmen voor aangenomen.

Moties (Druten)
Vervolg Ambtelijke Fusie
9 stemmen voor

10.2

Motie islamitische begraafplaats - Welzijn Druten

Besluit
De motie is met 2 stemmen voor en 7 stemmen tegen verworpen.

Moties (Druten)
Islamitische begraafplaats
2 stemmen voor, 7 stemmen tegen

11

Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan.
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk
24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

11.1

Informatienota's

11.1.1

Zonnepark Uivermeertjes

11.1.2

Evaluatie Werkorganisatie Druten Wijchen

11.1.3

Verkenning warmtenet Deest

11.1.4

Leerplicht jaarverslag Druten 2018-2019

11.1.5

Moties beleidskader "Werk voorop!"

11.1.6

Anti-discriminatie rapporten 2018 en toekomstnotitie Ieder1Gelijk

11.1.7

Quickscan bedrijventerreinen Druten

11.1.8

Aanleg glasvezelnetwerk in Druten
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11.1.9

Opgeleverde woningen 2019 Druten

11.1.10

Prestatieafspraken woningcorporaties 2020

11.1.11

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - definitief

11.2

Schriftelijke raadsvragen en antwoorden

11.2.1

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal Uivermeertjes/Energieneutraal Druten

11.2.2

Schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Anticiperen op gevolgen voor
ondernemers Coronavirus

11.3

College van B&W

11.4

Regio Rijk van Nijmegen

11.5

Ingekomen Stukken derden

11.6

Uitnodigingen

12

Sluiting

Voorzitter

Griffier
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8.1 Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
1 Dossier 1217 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1217

Extern Zaak ID

Z/19/040539

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

8.1

Omschrijving

Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team
Gebiedsontwikkeling

Eigenaar

Flier, Menno

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf
Portefeuillehouder(s) Druten

Springveld, A (André)

Telefoonnummer steller

088-4327461

E-mail adres steller

s.welbers@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota Vaststelling begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
Amendement begrenzing bestaand stedelijk gebied raad - CDA.pdf
Amendement BSG Afferden - SMW.pdf
Amendement BSG Deest - SMW.pdf
Bijlage 1a: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A0 overzicht.pdf
Bijlage 1b: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A3 kommen.pdf
Bijlage 1c: Begrenzing BSG Druten_v6_mrt 2020_A3 overzicht.pdf
Bijlage 2: toelichting begrenzing BSG Druten
nagezonden: advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
nagezonden: reactie advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Informatienota Reactie op uw motie over het aanwijzen van gebieden met een hoge
cultuurhistorische waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen nieuwbouw
ongewenst is.
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

3 maart 2020

Raad RTG Druten

12 maart 2020

Stukken gemeenteraad Druten

26 maart 2020

Raad openbaar Druten

26 maart 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
1. De begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied van de gemeente Druten vast te stellen
volgens bijgevoegde kaart en bijhorende toelichting;
2. Geen inspraak te verlenen op de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied;
3. De begrenzing bestaand stedelijk gebied ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden
volgens de bijgevoegde beslisnota.
Besluit
1. De begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied van de gemeente Druten vast te stellen
volgens bijgevoegde kaart en bijhorende toelichting;
2. Geen inspraak te verlenen op de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied;
3. De begrenzing bestaand stedelijk gebied ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden
volgens de bijgevoegde beslisnota.

1 Beslisnota Vaststelling begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied

Openbaar

Zaaknummer: 40539

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied van de gemeente Druten vast te
stellen volgens bijgevoegde kaart en bijhorende toelichting.
2. Geen inspraak te verlenen op de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied.
Aanleiding
In het collegeprogramma 2018 -2022 is opgenomen dat per kern de grenzen worden
bepaald waarbinnen woningbouw mogelijk is. Daarnaast is in het ‘Afwegingskader voor
woningbouwinitiatieven’, door uw raad vastgesteld op 28 februari 2019, opgenomen dat
er beleid wordt opgesteld dat duidelijkheid moet geven omtrent de afbakening van
woningbouwlinten die ontstaan bij de uitvalswegen van de kernen. De voorliggende kaart
(bijlage 1) met de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) geeft aan beide
een invulling.
Doel van de kaart is het maken van een afweging waar (hoofdzakelijk kleinschalige)
woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd en waar niet. Dit is een deel van de
afweging die op grond van het ‘Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven’ moet
worden gemaakt bij deze nieuwe woningbouwplannen. In dit afwegingskader staat
immers dat locaties binnen bestaand stedelijk gebied de voorkeur hebben boven locaties
buiten bestaand stedelijk gebied. Ook aan alle overige onderdelen uit het afwegingskader
moet overigens worden getoetst, evenals aan overig beleid en overige wet- en
regelgeving.
Voor de begrenzing van het BSG, is gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten en
principes. Deze komen terug in de bijhorende toelichting (bijlage 2).
Samengevat gaat het om het volgende:
-

Er is aangesloten bij de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ uit het Besluit
ruimtelijke ordening.
De stedelijke functies zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen
vormen de basis voor het BSG.
Clustering van stedelijke functies in het buitengebied horen echter niet in het
BSG.
De begrenzing van het BSG kent wat verbijzonderingen, waarbij voor bepaalde
situaties voor een meer ruime of juiste strikte begrenzing is gekozen.
o Strikt: bij clustering van veel cultuurhistorisch waardevolle elementen of
daar waar sprake is van bijzondere ruimtelijke kwaliteiten.
o Ruim: bij agrarische enclaves of bekende initiatieven en in een enkel geval
waar maatwerk is gemaakt.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 40539

Eerdere besluiten
Datum
Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
28-02Raadsbesluit vaststellen ‘Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven’
2019
Gewenst resultaat
Duidelijkheid in de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied van de gemeente
Druten, zodat het ‘Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven’ eenduidiger kan worden
toegepast.
Argumenten
1.1 De uitgangspunten sluiten aan bij bestaand beleid en bestaande wet- en regelgeving.
Bij de keuze van de uitgangspunten voor het begrenzen van het bestaand stedelijk
gebied, is gebruik gemaakt van bestaand beleid en bestaande wet- en regelgeving. Met
name het cultuurhistorische beleid van de gemeente en de ‘Ladder voor duurzame
verstedelijking’ uit het Besluit ruimtelijke ordening, vormen belangrijke dragers.
1.2 Er wordt uitvoering gegeven aan het collegeprogramma en de uitwerking van het
‘Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven.
2.1 Op grond van de Inspraakverordening gemeente Druten 2015 kan uw raad besluiten
geen inspraak te verlenen.
Op grond van artikel 2 van de inspraakverordening kan elk bestuursorgaan ten aanzien
van zijn eigen bevoegdheden besluiten of er wel of geen inspraak wordt verleend bij
voorbereiding van gemeentelijk beleid. Dit betekent dat in dit geval uw raad kan
beslissen over het verlenen van inspraak. Omdat dit beleidsdocument een nadere
uitwerking en invulling van bestaand beleid (Afwegingskader voor
woningbouwinitiatieven, cultuurhistorische beleid) is en een interpretatie is van
bestaande wetgeving (Ladder voor duurzame verstedelijking), wordt voorgesteld geen
inspraak te verlenen.
Tegenargumenten en risico’s
1.1 De term ‘bestaand stedelijk gebied’ kan verwarring opleveren.
De term (bestaand) stedelijk gebied of bebouwde kom wordt in wet- en regelgeving,
maar ook in de spreektaal, op diverse manieren gebruikt. Ook in bijvoorbeeld de
Wegenverkeerswet, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet natuurbescherming,
komt deze terminologie voor. In elk van deze toepassingen wordt iets anders bedoeld
met stedelijk gebied of bebouwde kom, dient de begrenzing een ander doel en ziet de
feitelijke begrenzing er dan ook anders uit.
1.2 Een ligging in het BSG biedt geen garantie voor woningbouw.
Behalve aan een ligging in het BSG, moeten woningbouwinitiatieven ook voldoen aan
overig beleid en geldende wet- en regelgeving. Het gaat hier om alle overige onderdelen
uit het Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven, maar bijvoorbeeld ook om het
cultuurhistorische beleid en alle milieukundige wet- en regelgeving.
1.3 Er is nog geen advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontvangen.
Er is een advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Helaas is dit advies
niet tijdig ontvangen. Indien dit advies nog wordt ontvangen, zal dit worden nagezonden.

Pagina 2 van 3

Openbaar
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Financiële gevolgen
De incidentele kosten bedragen € 9680,- excl. BTW. Deze kosten worden gedekt uit de
kostensoort 438810 (overige kosten) van het grootboeknummer 653026 (overige
volkshuisvesting).
Communicatie
Nadat uw raad de begrenzing van het BSG heeft vastgesteld, zal met het team
communicatie een passende communicatiewijze over het document worden gekozen,
bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht.
Uitvoering of Vervolgstappen
Met het vaststellen van de begrenzing van het BSG, ontstaat duidelijkheid over de
locaties waar in principe woningbouw kan plaatsvinden. De ruimte die hierdoor ontstaat,
biedt met name mogelijkheden voor relatief kleine woningbouwplannen. Dit zal
onvoldoende mogelijkheden bieden aan de woningbehoefte die uit het recente regionale
woningmarktonderzoek kan worden opgemaakt. Zoals ook tijdens de raadsavond over de
woonagenda op 16 januari 2020 is gepresenteerd, is een vervolgstap het in beeld
brengen van de aanvullende strategische locaties voor grote woningbouwinitiatieven.
Planning is dat dit voor het zomerreces 2020 zal plaatsvinden.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies

Pagina 3 van 3

1 Amendement begrenzing bestaand stedelijk gebied raad - CDA.pdf

A

AMENDEMENT
Naar aanleiding van agendapunt: 7.1

Onderwerp: Vaststelling Begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 23 april 2020
Constaterende dat:
 Per kern de grenzen worden bepaald waarbinnen woningbouw mogelijk is
 In het collegeprogramma een versnellingsopgave voor woningbouw is vastgelegd;
 In de kern Horssen al een ruim aantal jaren geen woningbouw meer heeft
plaatsgevonden, terwijl een gemiddelde groei van 5-10 woningen per jaar tot de
mogelijkheden behoort;
 In de kern Horssen een achterstand hierdoor is ontstaan van ca 40 woningen;
 Uit de demografische ontwikkeling van de kern Horssen volgens de cijfers van het
CBS Horssen een bevolkingsgroei kent van 7% gedurende de periode 2016-2046;
 Al vanaf 2014 de ontwikkeling van woningbouw aan de Rijdt 52-56 (max. 16
woningen) gaande is en dat tot op heden geen enkel bouwinitiatief dan wel
omgevingsvergunning is verleend om tot realisatie van woningbouw te komen;
 De aangewezen locatie begrenzing Stedelijk Gebied aan het Straatje-Bikkeldam in
de kern Horssen een mogelijkheid kan zijn voor woningbouw, maar binnen dat
gebied niet de benodigde woningbouw aantallen bereikt kunnen worden;

Overwegende dat:
 Verder uitstel van woningbouw in de kern Horssen afbreuk gaat doen aan de
leefbaarheid in de kern;
 Op korte termijn een geschikte woningbouwlocatie beschikbaar dient te komen om
woningbouw te ontwikkelen;
 De ontwikkelingslocatie Horssen-Oost, gelegen aan de noordoostzijde tussen het
dorp en de plas aan de Goorstraat een geschikte locatie is;
 Deze locatie in het verleden, met instemming van de provincie Gelderland, is
aangemerkt als zoeklocatie voor woningbouw;
 Met de mogelijke woningbouwlocatie het Straatje-Bikkeldam en Horssen-Oost aan
de behoefte van woningbouw in de kern Horssen voor minimaal de komende 10 jaar
wordt voldaan;

Besluit:
1. De ontwikkelingslocatie Horssen-Oost, gelegen aan de noordoostzijde tussen het
dorp en de plas aan de Goorstraat aan te wijzen als begrenzing Stedelijk gebied
kern Horssen.

A

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van:
CDA
Johan Wiersma

Aldus besloten in de openbare vergadering van
De raadsgriffier,

de voorzitter,

F.H.T.M. Aerts,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

1 Amendement BSG Afferden - SMW.pdf

A

AMENDEMENT
Naar aanleiding van agendapunt: 7.1 beslisnota raad Druten Vaststellen begrenzing
Bestaand Stedelijk gebied
Onderwerp: Bij de begrenzing van Afferden ten westen van de Koningstraat geen verdere
ruimte bieden voor nieuwe kleinschalige zoekgebieden.
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 23 april 2020
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
1.Ruimte bieden aan nieuwe kleinschalige zoekgebieden ten westen van de Koningstraat in
Afferden in strijd is met de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Druten;
2.Er in Afferden meer dan voldoende bouwmogelijkheden zijn;
3.Woningbouw op deze locatie afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden in dit dorp;
4.in het rapport van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit gesteld wordt dat bebouwde linten
aansluitend op de kommen nu al bescherming genieten vanuit het cultuurhistorisch beleid of
vanwege de bijzondere ruimtelijke kwaliteit:

Besluit:
Bij de begrenzing van Afferden aan de Koningstraat ten westen van Afferden geen verdere
ruimte te bieden voor nieuwe kleinschalige zoekgebieden

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van:
Sociaal Maas en Waal
Ton Ebben
Dini Uitdehaag

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23-04-2020
de raadsgriffier

de voorzitter,

F.H.T.M Aerts

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

1 Amendement BSG Deest - SMW.pdf

A

AMENDEMENT
Naar aanleiding van agendapunt: 7.1 beslisnota raad Druten Vaststellen begrenzing
Bestaand Stedelijk gebied
Onderwerp: Bouwlocatie Deest ten zuiden van de Bijmanstraat
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 23 april 2020
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
1.De locatie ten zuiden van de Bijmanstraat te Deest een niet-noodzakelijke en voor de
toekomst mogelijke hinderlijke locatie is om woningbouw aan dit lint toe te staan;
2.Er ten westen van De Gaarden de komende jaren genoeg ruimte is om uit te breiden;
3. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert om bij de entree van het dorp Deest geen
bebouwing toe te passen om het dorpskarakter te behouden;

Besluit:
De bouwlocatie ten zuiden van de Bijmanstraat in Deest te schrappen,omdat er nu geen
enkele urgentie bestaat om woningbouw aan dit lint toe te staan

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van:
Sociaal Maas en Waal
Ton Ebben
Dini Uitdehaag

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2020
de raadsgriffier

de voorzitter,

FH.T.M. Aerts

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
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1 Bijlage 2: toelichting begrenzing BSG Druten

BESTAAND STEDELIJK GEBIED DRUTEN
mRO b.v., 26 februari 2020

1

INLEIDING

Het College van de gemeente Druten heeft in zijn collegeprogramma een
versnellingsopgave voor woningbouw uitgesproken én daarnaast is opgenomen dat
per kern de grenzen worden bepaald waar woningbouw mogelijk is.
Ook stelde de gemeenteraad op 28 februari 2019 het ‘Afwegingskader voor
woningbouwinitiatieven’ vast. Hierin is onder meer bepaald dat
woningbouwinitiatieven niet meer kwantitatief worden getoetst, maar worden
beoordeeld op kwaliteit. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan volkshuisvestelijke
en ruimtelijke kwaliteit en zijn er ambities op onder andere het gebied van
duurzaamheid en leefbaarheid. Een van de kwalitatieve uitgangspunten in het
afwegingskader is dan ook dat bouwen in het bestaand stedelijk gebied de voorkeur
heeft boven bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied. Daartoe moet het
afwegingskader nader worden uitgewerkt om duidelijkheid te geven over de
afbakening van woningbouwlinten die zijn ontstaan bij de uitvalswegen van de
kernen en hiermee wanneer sprake is van bestaand stedelijk gebied en wanneer
niet.
Met deze kaart van het bestaand stedelijk gebied is beoogd om invulling te geven
aan het bovenstaande.

2

BESTAAND STEDELIJK GEBIED

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen zijn volgens de ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ alleen toegestaan als daar ook behoefte aan is en dienen bij
voorkeur in het ‘bestaand stedelijk gebied’ te worden gerealiseerd. Daartoe is in het
Besluit ruimtelijke ordening een definitie opgenomen van het ‘bestaand stedelijk
gebied’ (BSG)1. Volgens artikel 1.1.1, lid 1, onder h, Bro wordt daaronder verstaan:
Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij
behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en
infrastructuur.
Interpretatie
Om het ‘bestaand stedelijk gebied’ volgens deze definitie op perceelsniveau te
kunnen bepalen, is een nadere interpretatie van deze definitie èn een
verdiepingsslag nodig. Uiteraard is hierbij ook de uitgebreide jurisprudentie over dit
onderwerp in ogenschouw genomen. Ook heeft de gemeente Druten heel
nadrukkelijk gewicht toegekend aan het geldende cultuurhistorisch beleid. Het gaat
hier om de ‘Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Druten’ en het
beleidsdocument ‘Samen in verscheidenheid’.
Volgens de definitie in het Bro vormt elke samenstel van stedelijke functies een
stedelijk gebied. Er wordt echter niet gedefinieerd wat een stedenbouwkundig
samenstel is.

1

Het bestaand stedelijk gebied is niet hetzelfde als de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet, de Wet
geeurhinder en veehouderij of de Wet natuurbescherming.

Gemeente Druten
Kaart Bestaand Stedelijk Gebied
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Dit zou elke clustering van meer dan één stedelijke functie betreffen. Deze strikte
interpretatie zou echter leiden tot ongewenste situaties in met name het
buitengebied. Hier zouden door bedrijfsbeëindiging of ‘toevalligheden’, zoals enkele
(burger)woningen direct grenzend aan elkaar, er clusteringen (stedenbouwkundige
samenstelsels) kunnen ontstaan, die gezien zouden moeten worden als onderdeel
van het BSG.
Het is om die reden dat er ook een verdiepingsslag moet worden gemaakt waarbij
ook naar cultuurhistorie, de ruimtelijke kwaliteit, de aard van het gebied of andere
ruimtelijke kwaliteiten wordt gekeken.

3

UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE

Voor de kaart BSG van de gemeente Druten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
 Op basis van de vigerende bestemmingsplannen zijn de grenzen van de
kommen in kaart gebracht. De begrenzing is gebaseerd op de
bestemmingsgrenzen, die veelal op kadastrale percelen zijn afgestemd.
 Langs de randen van de kommen (Druten, Puiflijk, Afferden, Deest,
Horssen) en historische lintontwikkelingen in het buitengebied (o.a.
Molenhoek) is ingezoomd op perceelsniveau om de begrenzing nader te
specifiëren.
 Overige afwegingskaders (met name beleid cultuurhistorie) zijn beschouwd
geïnterpreteerd om deze dorpsranden en historische linten te begrenzen.
 Voor enkele specifieke locaties is maatwerk gemaakt.

Gemeente Druten
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4

BSG OP DE KAART

In de praktijk betekent dit dat in principe enkel de bestaande kommen tot het BSG
worden gerekend, aangevuld met het lint Molenhoek. Deze zijn begrensd conform
de vigerende bestemmingsplannen.
De volgende verbijzonderingen worden toegelicht, waarin een meer ruime of strikte
begrenzing is gehanteerd.
Op de bijgaande kaarten is het BSG in ORANJE aangeduid. De zones waar een
ruime begrenzing is toegepast, zijn GEEL gemarkeerd.
Agrarische enclaves
Binnen de bestaande kommen, met name in Afferden, zijn nog enkele agrarische
‘enclaves’ herkenbaar die door de stedelijke ontwikkeling ‘binnen’ de kom zijn
komen te liggen. Deze worden grotendeels beschouwd als onderdeel van de
kommen en zijn daarmee binnen het BSG opgenomen. (ruim begrensd)

Figuur 1 – Agrarsiche enclace in Afferden

De bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van deze open gebieden binnen de kern
Afferden genieten aanvullend bescherming vanuit het geldende beleid van de
gemeente en overige wet- en regelgeving. Hieronder ook het cultuurhistorische
beleid. Bij eventuele ontwikkelingen in de toekomst vormt dit altijd nog een
toetsingskader waaraan ontwikkelingen moeten voldoen.
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Bekende initiatieven
Reeds bekende (stedelijke) ontwikkelingen aan de rand van de kommen zijn ook als
deel van het BSG opgenomen. Het gaat hier om initiatieven waaraan het college
inmiddels haar principemedewerking heeft verleend (ruim begrensd).
Uiteraard geldt ook hiervoor dat deze niet strijdig zijn met geldend beleid van de
gemeente of andere wet- en regelgeving.
Daarnaast zijn ook de in de vigerende bestemmingsplannen opgenomen
wijzigingsbevoegdheden naar de bestemming Wonen opgenomen in het BSG.

Figuur 2 – Woongebieden Deest Zuid (wijzigingsbevoegdheden)
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Linten
Bebouwde linten, aansluitend op de kommen richting het buitengebied, genieten
bovendien bescherming vanuit het cultuurhistorische beleid van de gemeente of
vanwege bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. Dit betreft onder meer:
 Koningstraat te Afferden (oostelijk en westelijk)
 Distelbergsestraat te Afferden
 Kerkpad Horssen
 het buurtschap Molenhoek

Figuur 3 – Historisch lint Koningstraat ten oosten van Afferden

De bijzondere ruimtelijke kwaliteiten betreffen onder meer de doorzichten vanaf het
lint op het achterliggende buitengebied. Hier is gekozen om een strikte begrenzing
op te nemen om deze kwaliteiten te beschermen. Naast de cultuurhistorische
waarden worden deze bijzondere kwaliteiten zodoende ook buiten de begrenzing
van het BSG gehouden en genieten hier dus extra bescherming.
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Maatwerk
Voor enkele specifieke locaties, is gezien de aard van de locatie of bijzondere
omstandigheden, maatwerk gemaakt. Het betreft locaties waar geen van
bovenstaande motiveringen van toepassing zijn, maar, gezien hun situering en
ruimtelijke kwaliteit, deel uitmaken van het stedelijke gebied.

Figuur 4 -maatwerk locaties ten zuiden van Puiflijk
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1 nagezonden: advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

1 nagezonden: reactie advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

MEMO
Aan
Van

: Gemeenteraad
: College van B&W/ Susanne Welbers t 088 432 7461
e s.welbers@drutenwijchen.nl
Datum : 2 maart 2020
Betreft : reactie op advies Commissie Ruimtelijk Kwaliteit over begrenzing
Bestaand Stedelijk Gebied

Op 27 februari 2020 is het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
ontvangen op de begrenzing van het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) van Druten.
Helaas was op dat moment het raadsvoorstel voor vaststelling van het BSG al verzonden.
Zoals in het raadsvoorstel aangegeven, wordt hierbij het advies nagezonden, evenals een
reactie van het college op dit advies.
Reactie college
In het advies wordt per kern een reactie gegeven en vervolgens afgesloten met een
conclusie. Hieronder per kern de reactie van het college en vervolgens de reactie op de
conclusie van het advies.
Druten
Met betrekking tot de bebouwing van de kavel tussen Druten en Puiflijk (Hemelrijk)
wordt aangegeven dat een lage dichtheid noodzakelijk is om het agrarische karakter in
de bebouwing op te nemen en rekening te houden met een doorzicht naar achteren. Voor
deze locatie is de planvorming inmiddels in volle gang. Hierin is aandacht voor het
creëren van een groene wig in het gebied. Het advies van de CRK zal hierin verder
worden betrokken. Het plan voor het Hemelrijk zal overigens ook nog separaat ter
advisering aan de CRK worden voorgelegd.
Puiflijk
Gewezen wordt op het bouwen in een lage dichtheid ter plaatse van de eventuele
uitbreidingen ten zuidwesten van Puiflijk. Indien zich initiatieven aandienen, wordt
rekening gehouden met dit advies.
Afferden
Volgens het advies moet worden voorkomen dat Afferden en Druten aan elkaar groeien.
Naar onze mening voldoet de begrenzing hieraan. Zowel aan de Van Heemstraweg (geen
nieuwe bouwmogelijkheden) als en de Koningstraat (beperkt nieuwe mogelijkheden)
blijft er open ruimte tussen Druten en Afferden bestaan.
Het open agrarische gebied midden in Afferden is volgens de CRK van belang voor het
open landelijke karakter van Afferden. Geadviseerd wordt terughoudendheid te
betrachten of hier niet te bouwen. Wij zijn van mening dat dit gebied moet worden

gezien als een zoeklocatie voor nieuwe (kleinschalige) initiatieven. Dit betekent niet dat
het gehele gebied dicht gebouwd zou moeten worden, maar juist dat met zorg een
passende invulling moet worden gezocht, indien zich initiatieven aanbieden. Dit past is
het advies van de CRK om terughoudend om te gaan met bebouwing in dit gebied en de
openheid en het landelijke karakter te bewaren.
Deest
Geadviseerd wordt om aan de zuidwestzijde bij de entree van het dorp geen nieuwe
bebouwing toe te passen om de landelijke sfeer van deze locatie overeind te houden.
Ten opzichte van de begrenzing die met de CRK is besproken, is inmiddels de ‘ruime’
begrenzing aan deze zuidwestzijde van Deest beperkt tot een zone direct grenzend aan
de Bijmansstraat. Hiermee is het college van mening dat de landelijke sfeer van Deest
voldoende gewaarborgd is.
Horssen
Ook hier vraagt de CRK rekening te houden met openheid in de verkaveling bij de
mogelijke uitbreidingen. Uiteraard wordt dit advies ter harte genomen.
Conclusie
De conclusie van de CRK kan worden onderschreven: de begrenzing is relatief
bescheiden en biedt mogelijkheden om op een passende schaal bebouwing te realiseren.
Voor elke locatie zal buiten de toetsing aan de begrenzing van het BSG, ook nog getoetst
moeten worden aan overig beleid en overige wet- en regelgeving, zodat specifieke
cultuurhistorische, ruimtelijke en architectonische kenmerken van een bepaalde locatie
gewaarborgd blijven.
Voor de locaties in Deest en Druten waar naar wordt verwezen in de conclusie, is eerder
stilgestaan in deze reactie. Het college is van mening dat ook voor deze locaties een
zorgvuldige begrenzing is gekozen, waarbij ook voldoende ruimte is om de advisering
van de CRK ter harte te nemen.

1 Informatienota Reactie op uw motie over het aanwijzen van gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen nieuwbouw ongewenst is.
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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Reactie op uw motie over het aanwijzen van gebieden met een
hoge cultuurhistorische waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen
nieuwbouw ongewenst is.
Kernboodschap
Op 30 januari 2020 is in uw raad een motie over het aanwijzen van gebieden met een
hoge cultuurhistorische waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen
nieuwbouw ongewenst is besproken. Uw raad heeft deze motie aangenomen. In de motie
roepen de indieners ons college op om:
1. Binnen de gemeente Druten gebieden aan te wijzen van cultuurhistorische waarde
of/en beschermde dorpsgezichten.
2. Te onderzoeken in hoeverre het verbieden van nieuwbouw in deze gebieden juridisch
haalbaar is.
3. Een voorstel naar de raad te doen hoe dit kan worden opgenomen in de woonvisie.
4. Nieuwe bouwaanvragen binnen deze gebieden vanaf heden niet in behandeling te
nemen, totdat de raad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld.
Door middel van deze informatienota geven wij onze reactie op uw oproep.
Eerdere besluiten
Datum
30-01-2020
16-12-2015
20-02-2014

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het
zaaknummer/documentnummer)
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Druten (dossier 1016).
Beleidsnota Cultuurhistorie
Inventarisatierapport cultuurhistorische waarde

Toelichting
1. Binnen de gemeente Druten gebieden aan te wijzen van cultuurhistorische
waarde of/en beschermde dorpsgezichten.
In december 2015 heeft de raad de Beleidsnota Cultuurhistorie vastgesteld. Onderdeel
hiervan vormde onder andere de Cultuurhistorische Waarderingskaart. Zowel dat beleid
als deze kaart zijn verwerkt in de bestemmingsplannen Buitengebied en Stedelijk Gebied.
Een locatie met hoge cultuurhistorische waarden heeft een dubbelbestemming gekregen.
De dubbelbestemmingen voor cultuurhistorische waarden is voor het eerst opgenomen in
het derde periodieke bestemmingsplan. Zowel het bestemmingsplan buitengebied als het
plan Stedelijk gebied Druten dienden als basis voor de aankomende vaststelling van het
Bestaand Stedelijk Gebied. De bescherming van de betrokken cultuurhistorische waarden
is hiermee dus (al) geborgd.
2. Te onderzoeken in hoeverre het verbieden van nieuwbouw in deze gebieden
juridisch haalbaar is.
Een absoluut nieuwbouwverbod in deze gebieden is juridisch niet haalbaar. We moeten
van geval tot geval een afweging maken. Daarbij rekening houdend met alle betrokken
belangen en relevante regelgeving. Overigens is nieuwbouw in deze gebieden pas
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toegestaan na een herziening van het geldende bestemmingsplan. Uw raad stelt zelf de
bestemmingsplannen vast. In situaties dat u nieuwbouw niet wenselijk vindt, kunt u
besluiten een bestemmingsplan niet vast te stellen. Daardoor kan het nieuwbouwplan
niet doorgaan.
3. Een voorstel naar de raad te doen hoe dit kan worden opgenomen in de
woonvisie.
De woonvisie is daarvoor niet het geschikte beleidsinstrument. Cultuurhistorische dan wel
ruimtelijke beleidsaspecten horen hier niet in thuis. In de woonvisie is beschreven hoe de
woningvoorraad op peil blijft, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hoe we woonwensen een
invulling geven, wijken en dorpen leefbaar houden en hoe we inzetten op energiezuinig
en toekomstbestendig wonen. Zoals onder 2 is aangegeven, zijn nieuwbouwplannen die
niet gewenst zijn door u te voorkomen. U kunt besluiten het herziene bestemmingsplan
niet vast te stellen.
4. Nieuwe bouwaanvragen binnen deze gebieden vanaf heden niet in
behandeling te nemen, totdat de raad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld.
Op 26 maart jl. heeft uw raad een aanvulling op de woonvisie 2016-2021 vastgesteld
naar aanleiding van het regionale woningmarktonderzoek 2019. De vaststelling van een
nieuwe woonvisie is momenteel niet aan de orde. Zie verder ook de beantwoording onder
2 en 3.
Gevolgen
In december 2015 is de Beleidsnota Cultuurhistorie vastgesteld. In deze nota is onder
andere de Cultuurhistorische Waarderingskaart opgenomen. Beide documenten zijn
verwerkt in zowel het bestemmingsplan Buitengebied als het bestemmingsplan Stedelijk
Gebied. Daarnaast is de vaststelling van het Bestaand Stedelijk Gebied aanstaande. Deze
combinatie van vastgesteld beleid en plannen zorgt ervoor dat het niet de verwachting is
dat er nog nieuwbouw zal plaatsvinden in gebieden met een hoge cultuurhistorische
waarde en/of kenmerkende dorpsgezichten waarbinnen nieuwbouw ongewenst is. Een
hiervoor noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan moet bovendien door uw
raad worden vastgesteld, zodat u hierop uw invloed kunt uitoefenen.
De door uw raad aangenomen motie is voor ons college zodoende geen aanleiding om ter
zake verdere actie te ondernemen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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9 Benoeming de heer J.G. Wiersma tot lid van de Auditcommissie
1 Beslisnota Auditcommissie J. Wiersma.pdf
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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Benoeming leden auditcommissie
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
-

De heer J. Wiersma als lid van de auditcommissie te benoemen.

Aanleiding
De heer A. van der Hurk heeft afscheid genomen van de gemeenteraad van Druten.
Daarmee is ook zijn lidmaatschap in de auditcommissie komen te vervallen. Om de
auditcommissie weer volledig te laten opereren is de aanstelling van een nieuw lid
noodzakelijk. De heer Wiersma was al benoemd tot plaatsvervangend lid van de
auditcommissie.
Eerdere besluiten
Datum
18-04-19
26-09-19

Korte omschrijving eerder genomen besluit
Vaststellen verordening op de Auditcommissie gemeente Druten
(zaaknummer 30453)
Benoeming leden auditcommissie

Gewenst resultaat
Het uitoefenen van de taken en bevoegdheden zoals benoemd in artikel 3 van de
verordening op de Auditcommissie gemeente Druten.

Pagina 1 van 1

10 Benoeming mevrouw N.N. Nede tot plaatsvervangend griffier
1 Beslisnota Plaatsvervangend Griffier N. Nede.pdf
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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Benoeming Plaatsvervangend Griffier
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Mevrouw N.N. Nede met ingang van 23 april 2020 te benoemen tot
plaatsvervangend griffier.
Aanleiding
Een solo-griffier, en daarmee diens gemeenteraad, is kwetsbaar. Om de continuïteit van
de werkzaamheden rond presidium, rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen in
geval van ziekte of verlof van de griffier te waarborgen, is het wenselijk een
plaatsvervangend griffier te benoemen.
Gewenst resultaat
Adequaat kunnen voorzien in de vervanging van de raadsgriffier, door een ingewerkte
plaatsvervangend griffier vanuit de griffie zelf.
Argumenten
1. Raad is wettelijk verplicht vervanging van de griffier te regelen. De raad dient op
grond van artikel 107d van de Gemeentewet de vervanging van de griffier te regelen. De
vervanger treedt in alle rechten en plichten van de griffier.
2. Raad is wettelijk verplicht de vervanger eerst te benoemen. Alvorens iemand als
plaatsvervangend griffier kan optreden, dient de raad deze persoon op basis van artikel
107 van de Gemeentewet te benoemen.
3. Waarneming bij noodgevallen
Bij noodgevallen is het mogelijk voor een raadsvergadering een tijdelijk beroep te doen
op een griffier uit de buurgemeenten, die dan tijdelijk (voor drie dagen) benoemd wordt
tot waarnemend griffier.
4. Geschiktheid van de kandidaat
Mevrouw Nede werkt sinds 13 januari 2020 als raadadviseur bij de gemeente Druten. In
deze periode heeft zij zich naar tevredenheid ontwikkeld. Uit de beoordeling van de
griffier is gebleken dat mevrouw Nede deze taak zou kunnen vervullen.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

De griffier,

F.H.T.M Aerts
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11.1 Vluchtelingen Kinderen
1 motie vluchtelingenkinderen

M

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Onderwerp: Opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 23 april 2020;
Gehoord de beraadslaging,
1. Er op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije zich almaar een
steeds verdiepende humanitaire crisis voltrekt;
2. In de overbevolkte kampen mensen nu en ook alleenstaande kinderen onder
erbarmelijke en ook beschamende omstandigheden leven;
3. In deze overbevolkte kampen de rechten van vluchtelingen op grove wijze en zelfs
met geweld worden geschonden in de machtsstrijd tussen de Turkse regering en de
Europese Unie waarbij de vluchtelingen als pionnen op een schaakbord worden
doorgelaten naar de Europese Unie waar ze worden opgevangen door de harde
hand van de Frontex en de Griekse kustwacht.
4. Internationale afspraken ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en
vluchtelingenverdragen inmiddels terzijde worden geschoven met als gevolg dat de
Griekse eilandbewoners overbevolkte kampen moeten huisvesten en al lange tijd
door Europa in de steek worden gelaten;
5. De lokale spanningen hoog oplopen, waardoor de situatie voor vluchtelingen en ook
de Nederlandse hulpverleners niet meer veilig is;
6. De Nederlandse regering vooralsnog niet bereid lijkt minderjarig alleenstaande
vluchtelingen kinderen uit deze Griekse kampen in Nederland een veilig onderdak te
bieden;
7. Er inmiddels elf Europese landen en ruim dertig Nederlandse gemeenten zijn die
bereid zijn om alleenstaande kinderen uit deze kampen op te nemen;
8. Kinderen beschermd moeten worden tegen geweld en een veilige omgeving dienen
te krijgen waarin ze kunnen opgroeien;
9. Ook de gemeente Druten een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van het lot
dat deze kinderen treft.

M

Overwegende dat:
1.

2.

3.

4.

Griekenland een oproep heeft gedaan aan de Europese lidstaten om in ieder
geval2.500 van de meest kwetsbare vluchtelingen, de alleenstaande
minderjarigen, op te vangen;
De Nederlandse organisaties zoals Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
Nederland en Defence for Children, Nederlandse gemeenten oproepen tot het
vormen van een Çoalition of the willing’ om in totaal 500 alleenstaande
vluchtelingenkinderen op te vangen.
Over het plan om vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EUlidstaten over te brengen begin maart overeenstemming werd bereikt tussen de
Griekse regering en de Europese Commissie. Het gaat om ongeveer 1600
minderjarigen.
De Nederlandse regering op dit moment nog niet van plan is om minderjarige
vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen;

Van mening dat:
1. Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen en middels de EU te komen tot
een oplossing voor de vraag van de Griekse autoriteiten;
2. dat het aan de nationale overheid is om te voorzien in de opvang van vluchtelingen;
3. dat Druten daaraan naar vermogen en met inachtneming van lokale
verantwoordelijkheden zou kunnen bijdragen;

Verzoekt het college:
1. De gevoelens van de raad over te brengen aan de nationale autoriteiten;
2. Via de VNG het gesprek met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te
gaan hoe Nederland bijdraagt aan de oplossing van het verzoek van de Griekse
autoriteiten waarbij wordt aangedrongen op een gezamenlijke aanpak van de
gemeenten die bereid zijn deze vluchtelingenkinderen binnen hun gemeentegrenzen
op te nemen.
3. Zich te voegen bij de gemeenten die zich hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the
willing’ om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.
4. Te zoeken naar manieren om hulp en bescherming te bieden aan deze kinderen;
5. Hierbij samen met de gemeenten in onze regio de mogelijkheden te onderzoeken
voor opvang;
en gaat over tot de orde van de dag.

M

Namens de fractie(s) van:
Sociaal Maas en Waal: D.Uitdehaag
Welzijn Druten: H. Aslan
Dorpslijst Afferden: J. Reijers
Dorpslijst Deest: E. Thomassen.
Dorpslijst Horssen: G. de Wildt
Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid: M. Enkür
Kernachtig Druten: G. Worm
CDA Druten: J. Wiersma

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2020

de raadsgriffier,

de voorzitter,

F.H.T.M. Aerts

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

12.1.1 MARN en energietransitie
1 Dossier 1220 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1220

Extern Zaak ID

Z/20/043353

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.1

Omschrijving

MARN en energietransitie

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team Milieu

Eigenaar

Josten, Ron

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf

P7 Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder(s) Druten

Springveld, A (André)

Telefoonnummer steller

088-4327319

E-mail adres steller

r.josten@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota raad MARN en de energietransitie
bijlage 1 eindrapport MARN en energietransitie (Berenschot)
bijlage 2 brief DB MARN rapport energietransitie
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

3 maart 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
1. kennis te nemen van het rapport "MARN en de energietransitie" en het standpunt van het
DB van de GR MARN in bijgevoegde brief;
2. uw zienswijze en/of wensen en bedenkingen op haar bestuurlijk standpunt kenbaar te
maken.

1 Informatienota raad MARN en de energietransitie
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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: MARN en de Energietransitie
Kernboodschap
Het dagelijks bestuur van de GR MARN heeft zich op basis van een onderzoek van
Berenschot naar de rol van de MARN en haar aandeelhouderschap in de ARN B.V. op het
standpunt gesteld dat ze:
 de MARN+ (ook rol in energietransitie) als de voorkeursvariant ziet;
 aandeelhouder van de ARN B.V. wenst te blijven;
 voorstelt de verwerkingsovereenkomst met de ARN B.V. te continueren;
 de adviezen uit het rapport overneemt en de uitwerking hiervan gaat onderzoeken.
Het college van B&W van Druten schaart zich achter het bovenstaande standpunt.
Het bestuur verzoekt de colleges en gemeenteraden van de bij de GR MARN aangesloten
gemeenten om een reactie in de vorm van een zienswijze en/of wensen en bedenkingen
op haar bestuurlijk standpunt, zoals hiervoor geformuleerd.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
In 2019 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de ARN
B.V.:
•
zowel de GR Regio Rivierenland als de GR Regio de Vallei zijn uitgetreden als
aandeelhouder en zij hebben hun aandelen aan de ARN B.V. verkocht;
•
de ARN B.V. is het bedrijf in het licht van de energietransitie aan het
herpositioneren van afvalverwerker naar energieleverancier;
•
de ARN B.V. kan haar belangrijke rol als energieleverancier waarmaken door een
gegarandeerde aanlevering van ingezamelde afvalstoffen; de
leveringsovereenkomst van de afvalstoffen tussen de GR MARN en de ARN B.V.
voorziet hierin
Het bestuur van de MARN heeft zich in het licht van deze ontwikkelingen beraden op haar
mogelijk rol in de energietransitie en de invulling van haar aandeelhouderschap in ARN
B.V. en Berenschot hiernaar onderzoek laten doen.
Het rapport van Berenschot “MARN en de energietransitie” start met een schets van de
ambities en opgaven van de gemeenten in GR MARN-verband. Deze ambities zijn
afgeleid uit de energievisies en beleidstukken op het gebied van duurzaamheid van de
verschillende gemeenten. Ook plannen op het gebied van grootschalige opwek (wind en
zon) en energiebesparing zijn genoemd. In het kader van de Regionale Energie Strategie

Pagina 1 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 43353

(RES) wordt er een regionaal warmteplan opgesteld. Hieruit wordt duidelijk waar
gemeenten kunnen samenwerken en welke keuzes kunnen worden gemaakt.
(warmtenetten, individuele oplossingen o.i.d.)
ARN B.V.
De ARN B.V. heeft een belangrijke rol in de afvalverwerking. De afvalstroom is de
grondstof voor de afvalcentrale om deze om te zetten in energie. De ARN B.V. produceert
op verschillende manieren duurzame energie. (groene stroom, warmtenet Nijmegen,
waterzuivering, gasbrandstof voor openbaar vervoer).
Met de ARN B.V. heeft de regio op haar grondgebied een bedrijf dat én warmte én
elektriciteit produceert van reststoffen, een unieke situatie die veel potentieel en kansen
biedt voor de toekomst.
De ARN B.V. kan op twee manieren een bijdrage leveren aan de energietransitie:
 voldoende mogelijkheden om met name aan het warmtenet meer warmte te leveren;
(capaciteitsuitbreiding)
 andere energiedragers, zoals biogas en groene stroom; hiertoe ontwikkelt ARN BV
een smart grid om de energievormen uitwisselbaar te maken.
Eventueel kan de ARN B.V. als initiatiefnemer en/of eigenaar van uitbreiding van het
warmtenet; dit is echter alleen interessant als in de regio het warmtenet wordt
uitgebreid.
GR MARN
De huidige samenwerking in de G.R. MARN is beperkt tot het aandeelhouderschap in ARN
B.V. Er is een verwerkingsovereenkomst tussen de GR MARN en de ARN B.V. waardoor
de ingezamelde afvalstoffen worden aangeboden aan de ARN B.V. De
leveringsovereenkomst kent een opzegtermijn van vijf jaar en wordt steeds
(stilzwijgend) met een periode van vijf jaar verlengd. De huidige periode loopt af op 31
december 2020. Een eventuele beslissing van GR MARN om per eind 2025 de
leveringsovereenkomst te beëindigen dient derhalve vóór 31 december 2020 te worden
genomen. Het bestuur van GR MARN ziet geen aanleiding om de overeenkomst op te
zeggen, vanwege de zekerheid van afvalverwerking (verbranding en GFT-vergisting) en
de daaraan verbonden regionale energieopwekking.
Zowel de GR de Vallei als Rivierenland verkochten hun aandelen van de ARN B.V.
waardoor GR MARN en Remondis (commerciële afvalinzameling & recycling) als
aandeelhouder resteren. Remondis heeft aangegeven dat zij het voor een effectieve
publiek-private samenwerking van belang vindt dat de meerderheid van de aandelen van
ARN B.V. in publieke handen is (51% GR MARN, 49% Remondis).
De meerwaarde van de GR MARN en het aandeelhouderschap ARN B.V.:
 dit geeft stabiliteit/zekerheid van de deelnemers, gekoppeld aan de huidige
constructie van de vuilverwerking door de ARN B.V en de mogelijkheden van de ARN
B.V. op het gebied van de energietransitie waaronder warmtelevering;
 via de GR MARN spreken de gemeenten eensluidend in de Algemene
Aandeelhoudersvergadering van de ARN B.V. met een mond;
 er kan gestuurd worden op het beleid van de ARN B.V. vanuit de eigenaarsrol in de
aandeelhoudersvergaderingen, zowel voor wat betreft de afvalverwerking als in het
kader van de energietransitie.
Toekomstmogelijkheden GR MARN
In het rapport worden twee scenario’s geschetst, te weten handhaving van de huidige
situatie en een GR MARN+ variant. In het rapport worden deze varianten beschreven.
Onderstaand treft u deze beknopt aan.
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Scenario 1, handhaving huidige situatie:

-

focus blijft primair gericht op afval en beheer aandelen ARN;
GR MARN wordt niet gebruikt voor gemeenschappelijk beleid;
Secretaris-functie GR MARN blijft bij DAR.

Voordeel:
huidige situatie is overzichtelijk;
stabiliteit verwerking afval blijft gewaarborgd;
focus op circulaire economie.
Nadeel:
GR MARN doet niks met energietransitie; ARN B.V als duurzame energiebron
wordt weinig uitgenut;
huidige constructie benut niet de kracht van de publiek-private samenwerking
tussen publieke aandeelhouders en Remondis op het gebied van de
energietransitie.
Scenario 2, GR MARN+ variant:

-

-

de focus wordt verbreed naar de energietransitie;
de GR MARN wordt naast aandeelhouderschap afvalverwerking ook ingezet voor
gemeenschappelijke sturing op terrein energietransitie en de rol van de ARN
hierin; m.a.w. vergroten inzet ARN B.V, uitbreiding mogelijkheden ARN B.V. door
actieve invulling eigenaarsrol;
ontwikkelen van gezamenlijk beleid en (mogelijk) besluitvorming;
beleidsmatige coördinatie tussen gemeente op gebied van energietransitie;
GR MARN kan gebruikt worden voor investeringen in het kader van de
energietransitie;
GR MARN organisatie dient wel uitgebreid te worden.

Voordeel:
zekerheid en stabiliteit van het verwerken van afval en een doel op het gebied van
energie;
de ARN B.V wordt vanuit de GR MARN benut voor de energietransitie via
eigenaarsrol gemeenten;
de mogelijkheid bestaat om de energieketen en dus ook de warmteketen te
integreren van bron tot eindgebruiker;
een eenduidige aanpak, kennisdeling en ontwikkeling in de GR MARN gemeenten
rond het thema energietransitie.
Nadeel:
de voordelen en kansen kunnen voor gemeenten verschillend zijn; ook lopen
tempo en ambitie op het gebied van energietransitie niet voor alle gemeenten
gelijk;
als er investeringen worden gedaan, kunnen hier financiële risico’s mee gepaard
gaan;
de GR MARN krijgt in dit scenario meer gewicht; er dient oog te blijven voor de
democratische legitimiteit.
Beantwoording onderzoeksvragen
In het rapport zijn de onderzoeksvragen zoals die door het bestuur van de GR MARN zijn
gesteld, beantwoord. In het kort nog even een herhaling van de hoofdlijnen:
1. Rol GR MARN in energietransitie:
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verbreedt de rol van de GR MARN en creëer een platform van ambtelijke en
bestuurlijke afstemming over de energietransitie; gezamenlijke besluitvorming
in een GR MARN+ kan een groeipad zijn naar de toekomst, maar is nu nog te
vroeg; reikwijdte en inhoud van een GR MARN+ komen in een vervolgstadium
aan bod;
een welkome aanvulling op activiteiten in RES-verband;
kan sturing geven op activiteiten van de ARN B.V. in het kader van de
energietransitie;
ideaal platform als de gemeenten gezamenlijk willen inzetten op
energietransitie; (schaalvoordeel)

2. Functie ARN B.V. hierin:
o leverancier duurzame energie waaronder warmte met behoorlijk
groeipotentieel;
o (mede-)initiatiefnemer uitbouw/beheer warmtenet;
o (mede-)initiatiefnemer nieuwe, lokale energie initiatieven.
Deze functies kunnen vanuit de opdrachtgeversrol vorm krijgen. Aandeelhouder zijn
is niet strikt noodzakelijk hiervoor.
3. Meerwaarde aandeelhouderschap ARN B.V.:
o als aandeelhouder heb je een eigenaarsrol en daarmee kun je inhoudelijk
sturen op de koers van de ARN B.V. ;(energietransitie, investeringen etc.)
o sturen op financiële solide basis ARN B.V. met het oog op stabiele
vuilverwerking;
o sturen op samenstelling directie en Raad van Commissarissen ARN B.V.
4. Welke samenwerkingsvorm kunnen gemeenten/aandeelhouders ARN B.V. het beste
aangaan:
MARN+ variant verdient de voorkeur;
MARN+ geeft schaalvoordelen en samenwerking op energietransitie;
Bestuurlijk standpunt
Het Algemeen Bestuur van de MARN heeft naar aanleiding van de onderzoeksvragen die
het zich gesteld heeft en de beantwoording in het rapport “MARN en de energietransitie”,
in de begeleidende brief bij het rapport de volgende richtinggevende conclusies
getrokken die zij graag als een soort toets aan de deelnemende gemeenten wil
voorleggen:
het bestuur van de MARN ziet scenario 2 (MARN+) als de voorkeursvariant;
het bestuur spreekt de wens uit om aandeelhouder van de ARN B.V. te blijven;
het bestuur stelt voor de verwerkingsovereenkomst met de ARN B.V. te
continueren;
het bestuur neemt de adviezen uit het rapport over en onderzoekt de uitwerking
hiervan.
Het college van B&W van Druten schaart zich achter het bovenstaande standpunt en
conclusies.

Gevolgen
Er zijn vooralsnog geen financiële of organisatorische gevolgen verbonden aan het
onderhavig onderzoek. Verdere verkenningen zullen meer uitsluitsel geven over met
name financiële gevolgen en meerwaarde van een MARN+.
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Communicatie
Vooralsnog hoeft er niet te worden gecommuniceerd over het rapport en de brief.
Uitvoering of Vervolgstappen
Nadat uw raad haar zienswijze, wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt zal het
college een brief sturen naar het dagelijks bestuur van MARN met de reactie van de raad
en eventueel met haar reactie er op.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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1. Inleiding
1.1 Opgave van de energietransitie
De energietransitie is in volle gang. In het klimaatakkoord van Parijs, en in het verlengde daarvan het nationale
Klimaatakkoord, zijn ambities afgesproken voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.
Gezien het decentrale karakter van het nieuwe energiesysteem en de unieke lokale omstandigheden hebben
gemeenten, provincies en waterschappen van het kabinet de opdracht gekregen om deze ambities binnen dertig
regio’s te vertalen naar een Regionale Energie Strategie (RES). Iedere regio pakt dat op een eigen manier op,
afhankelijk van de uitgangspositie en context.
De energiestrategie is daarmee één van de vele onderwerpen waarop overheden en met name gemeenten de
samenwerking zoeken en vinden. Er is geen gemeente in Nederland die niet samenwerkt met anderen om alle
maatschappelijke opgaven waarvoor ze staan te verwezenlijken. Van de grootste tot de kleinste gemeente; alle
realiseren zij op veel terreinen publieke waarde in samenwerking met andere publieke en private actoren. Daarbij
is de dynamiek groot: gemeentelijke samenwerkingen ontstaan, verbreden en/of verdiepen zich vaak, maar
kunnen ook worden afgebouwd, beëindigd of in een andere vorm worden voortgezet.

1.2 MARN en ARN
De Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (GR MARN) is een
gemeentelijke regeling bestaande uit acht gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en
Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen. De GR MARN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij
de bescherming van het milieu, waaronder de verwijdering van afvalstoffen. Een belangrijke functie van GR MARN
is dat zij aandeelhouder is van afvalenergiecentrale ARN B.V. in de gemeente Beuningen.
ARN B.V. is een publiek-private samenwerking: naast de publieke partijen GR MARN is (vooralsnog) ook de GR
Regio Rivierenland aandeelhouder. Daarnaast neemt de private partij Remondis deel in ARN B.V. Met haar
installaties kan afvalverwerker ARN B.V. stoom, stroom, biogas, opgewerkt biogas van aardgaskwaliteit en warmte
leveren. Deze energievormen worden ook al (deels) geproduceerd en ingezet, waarbij nu een onderzoek loopt om
deze ook onderling uitwisselbaar (smart grid) te maken. Daarmee is zij een speler in de energietransitie in de regio
Nijmegen.
In het kader van de energietransitie onderzoekt GR MARN haar positie in de regio. De energietransitie biedt zowel
kansen als risico’s voor GR MARN en ARN B.V. De ontwikkeling van de RES en de regionale samenwerking op het
gebied van energie is een voorbeeld van een dergelijke kans. De vraag is hoe de inhoudelijke ambities en
opgaven in het kader van de energietransitie zich zullen ontvouwen en wat hierbij plek is van de GR MARN en
ARN B.V.
Daarnaast doen zich parallelle ontwikkelingen in de eigenaarsverhoudingen voor. De GR Regio De Vallei is in mei
jl. is uitgetreden als aandeelhouder door haar aandelen te verkopen aan ARN B.V. De GR Regio Rivierenland heeft
ondertussen een formeel bestuurlijk besluit genomen om haar aandelen eveneens aan ARN B.V. te verkopen
onder dezelfde condities zoals die golden voor Regio de Vallei. Besluitvorming hierover staat einde van dit jaar op
de agenda. Dit heeft gevolgen voor de verhoudingen tussen de (resterende) aandeelhouders van ARN B.V. Tegen
deze achtergrond wil GR MARN zich beraden op (de invulling van) haar aandeelhouderschap in ARN B.V..
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1.3 Vraagstelling en doelstelling van het onderzoek
De centrale vraagstelling voor dit onderzoek is door de opdrachtgever vastgesteld en luidt als volgt:
a.

Welke rol kan en wil GR MARN in de energietransitie spelen (naast wat de gemeenten afzonderlijk doen en
naast wat de gemeenten samen doen in de RES)?

b.

c.

Welke functie kan ARN B.V. daarin hebben?
-

Als er een functie is, kan dat met of zonder aandeelhouderschap van GR MARN?

-

Welke meerwaarde heeft aandeelhouderschap?

Welke samenwerkingsvorm kunnen de aandeelhouders van ARN B.V. aangaan, gebaseerd op de conclusies
onder a en b?

Het algemeen bestuur van de GR MARN heeft een werkgroep met zowel bestuurlijke als ambtelijke
vertegenwoordiging ingesteld die deze vragen zullen onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot
als onafhankelijk adviesbureau. Het doel van dit onderzoek is tot bruikbare, mogelijke richtingen te komen voor
politiek-bestuurlijke besluitvorming.

1.4 Het analysekader: publieke waarde centraal
De energietransitie is als een maatschappelijke opgave; een vraagstuk
waarbij met meerdere partijen maximale publieke waarde dient te worden

Publieke
waarde

gerealiseerd in een complexe omgeving. In situaties waarin verschillende
mogelijkheden en (publieke) belangen moeten worden afgewogen, zoals
ook in dit geval, is het raadzaam om uit te gaan van de publieke waarde en
van daaruit verder te redeneren. Deze visie is gebaseerd op het Public
Value-model van Mark Moore.1

Organisatie
Legitimiteit

Het model bestaat uit drie samenhangende domeinen, te weten:
•

Publieke waarde: dat wat je bereikt voor samenleving en gebied, oplossingen voor maatschappelijke
opgaven.

•

Legitimiteit: het draagvlak onder de belangrijke stakeholders en de wijze waarop dat tot stand komt.

•

Organisatie: de wijze waarop dit is georganiseerd.

Bij een goede invulling met een juiste balans tussen deze drie domeinen (dus publieke waarde, legitimiteit en
organisatie) ontstaat publieke waarde op een effectieve, gelegitimeerde en efficiënte wijze. Dit maakt het een zeer
bruikbaar model om de opgaven en ambities in de energietransitie en de daarbij horende samenwerking rond
MARN en ARN nu en in de toekomst in kaart te brengen.

Multischaligheid
Een vraagstuk dat vaak aan de orde is bij publieke waarde, organisatie en legitimiteit, is dat van het vinden van de
juiste schaal voor deze drie domeinen. Op welke schaalgrootte spelen de maatschappelijke opgaven en de
mogelijkheden om deze aan te gaan? Op welk schaalniveau kan iets het beste worden georganiseerd? Welke
stakeholders zijn er om draagvlak te zoeken en te creëren, en hoe groot moet dat spelersveld zijn? Het is niet
alleen een uitdaging om de juiste schaalgrootte te vinden als antwoord op deze vragen; nog lastiger wordt het als
de schalen van publieke waarde, organisatie en legitimiteit rond een onderwerp van elkaar verschillen. Idealiter
spelen deze domeinen op dezelfde schaal. Als sprake is van ‘multischaligheid’ is het zaak om óf eenzelfde schaal
te vinden voor de drie domeinen, dan wel op meerdere schaalniveaus zowel publieke waarde, organisatie als
legitimiteit te creëren.

1

Mark H. Moore: Recognizing Public Value. Harvard, 2013.
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1.5 Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestond uit het verzamelen, ordenen en analyseren van documenten en gegevens op drie
manieren: door middel van i) een documentenonderzoek, ii) interviews en iii) een analyse.
In het documentenonderzoek is de relevante beschikbare informatie bestudeerd over de huidige dienstverlening
en de regionale ontwikkelingen rond de energietransitie (beleidsambities, regionale energiestrategieën
warmtetransitie visies, huidige en geplande energieprojecten etc.), de organisatie (mensen en middelen die dit
leveren) en de legitimiteit (sturing en governance). Om de uitkomsten van de documentenstudie verder te
verdiepen en beelden op te halen, zijn interviews gehouden met de deelnemende gemeenten (op ambtelijk én
bestuurlijk niveau), de ARN, DAR, Remondis en (een bestuurder van) het waterschap Rivierenland. Voorts is een
juridische en bestuurlijke analyse gemaakt van de samenwerking. Daartoe is de tekst van de gemeenschappelijke
regeling bestudeerd, ook in relatie tot (de juridische vormgeving van) de ARN B.V.
Er zijn twee bijeenkomsten gehouden met ambtenaren, zowel om de beleidsinhoudelijke kant van de
energietransitie te verkennen als de governance-aspecten.
Tot slot is er een meet-up gehouden met de belangrijkste stakeholders op ambtelijk en bestuurlijk niveau van de
gemeenten (wethouders, ambtenaren), de ARN (directeur) en aandeelhouders (directeuren Remondis Nederland).
In deze meet-up zijn de opgaven, ambities en de verschillende scenario’s rond de rol van de MARN en ARN en de
samenwerking binnen de energietransitie verder besproken en gewogen.
Nadrukkelijk geven wij hier aan, dat het hier om een verkenning gaat van de materie en de visies van de
betrokkenen daarop. Over deze visies geldt, dat veel spelers slechts een indicatie konden geven en geen formele
opstelling hadden. Dat gold met name voor de gemeenten, waar uiteindelijk de gemeenteraden het laatste woord
hebben op basis van een (uitgewerkt) plan of voorstel. Dat plan of voorstel ligt er (nog) niet.

1.6 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een verkenning van de
publieke waarden waar het hier om gaat. We belichten de opgaven en ambities van de gemeenten op het gebied
van de energietransitie. Daarnaast gaan we in op de mogelijkheden die de ARN daarbij biedt en kan bieden.
Hoofdstuk 3 gaat over de MARN als samenwerkingsverband tussen de gemeenten. Daarbij schenken we aandacht
aan de huidige opzet, de komende wijzigingen in de (aandeelhouders)verhoudingen met betrekking tot de ARN
en de beelden van de betrokkenen daarbij.
In hoofdstuk 4 gaan we in op mogelijke toekomstscenario’s van de MARN, waarbij haar (mogelijke) rol als
aandeelhouder en rol in de energietransitie aan bod komen. Ook schetsen we de hoofdlijnen van de afwegingen
die daaromtrent kunnen worden gemaakt.
Het slothoofdstuk 5 trekt conclusies langs de lijnen van het publieke waardemodel dat hierboven is geschetst, en
beantwoordt de onderzoeksvragen.

7
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2. Opgaven, ambities en oplossingsrichtingen voor de energietransitie
2.1 Ambities en opgaven gemeenten
Na ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 zijn de ontwikkelingen rondom de
energietransitie in Nederland in een stroomversnelling geraakt. Op nationaal niveau zijn er de afgelopen jaren
verschillende beleidsafspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat Nederland in lijn met Parijs haar uitstoot
van broeikasgassen de komende decennia drastisch vermindert. Deze nationale afspraken, waaronder het
Interbestuurlijk Programma (IBP), het nationaal klimaatakkoord en de Klimaatwet, hebben grote gevolgen voor de
gemeenten.
De decentrale overheden zijn voor de opgave gesteld om op gemeentelijk en regionaal niveau afspraken te
maken voor de daadwerkelijke invulling van de energietransitie.
Zo dienen gemeenten, verdeeld in dertig regio’s, samen een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Een
RES omvat een visie op de verduurzaming van de regio in lijn met de doelstellingen van de rijksoverheid met
inzicht in de huidige projecten, ruimtelijke impact en ontwikkel- en transitiepaden voor de toekomst.
Daarnaast dienen alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een zogeheten transitievisie warmte vaststellen. In deze visie
geven zij aan wat de alternatieven voor aardgas zijn in de gemeente. Daarnaast moet worden aangegeven welke
wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. Hierbij moet per betrokken wijk het tijdspad voor
verduurzaming worden vastgelegd en in samenspraak met gebouweigenaren de beste oplossing voor de
toekomstige energievoorziening worden vastgesteld.
Ook deelnemende gemeenten in GR MARN zijn momenteel druk doende met de invulling van de energietransitie
in de regionale en gemeentelijke context. Zij hebben allen in lijn met het klimaatakkoord de beleidsdoelstelling
geformuleerd om in 2050 of eerder klimaatneutraal te zijn. Om deze beleidsdoelstelling te realiseren staan de
gemeenten, net zoals de rest van Nederland, voor een grote maatschappelijke opgave. Het aandeel duurzame
energie is in de verschillende gemeenten nog ver beneden de landelijke beleidsdoelstellingen van 16% in 2023,
37% in 2030 en 100% in 2050. De gemeente Beuningen vormt hierin, dankzij de aanwezigheid van de ARN, een
positieve uitzondering. De gemeente kan de resultaten van de ARN namelijk ‘inboeken’. Het aandeel duurzame
energie in de regio als geheel ligt nog onder de landelijke beleidsdoelstelling(en).

Aandeel hernieuwbare energie MARN-gemeenten (2017)
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Bron: klimaatmonitor, analyse Berenschot
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De afzonderlijke deelnemende gemeenten in GR MARN hebben recent een energievisie vastgesteld of zijn hier
momenteel mee bezig. In deze visies richten de verschillende gemeenten zich met name op:
•

Het verhogen van het aandeel duurzame energieopwekking. Hierbij richten de gemeenten zich vooral op het
uitbreiden van het opgestelde vermogen aan zonne-energie. Op het gebied van windenergie hebben enkele
gemeenten bestaande projecten en/of plannen deze te realiseren c.q. uit te breiden. Andere gemeenten zien
windenergie niet als de meest wenselijke oplossing gezien de lastige ruimtelijke inpassing en
maatschappelijke acceptatie.

•

Het stimuleren van energiebesparing en het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen door middel
van isolatie.

De verschillende gemeentelijke visies geven echter maar
ten dele een beeld hoe de doelstellingen bereikt kunnen
worden en richten zich primair op elektriciteit. Echter,

Energieverbruik in Nederland
(Jaar 2017/ totaal 2440 PJ)

aangezien bijna de helft van de Nederlandse
energievraag uit warmte bestaat, ligt de grootste
uitdaging in de energietransitie niet bij elektriciteit, maar
bij warmte. Meer specifiek gaat het om de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving: de

585
995

vervanging van aardgas als primaire warmtebron voor

363

woningen en gebouwen.

497

Globaal zijn hiervoor drie alternatieven:
•

All-electric: vervangen van aardgas door
elektriciteit (elektrificatie) door middel van een
(all-electric) warmtepomp.

•

Hybride oplossingen: combinatie van elektrificatie met een
duurzaam gas bijv. groen gas of waterstof.

•

Grondstoffen

Kracht & licht

Mobiliteit

Warmte
Bron: EBN, analyse Berenschot

Collectieve warmteoplossingen: aansluiting op een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) gevoed
door een duurzame warmtebron bijv. restwarmte, biomassa of geothermie.

Na het vervallen van de aansluitplicht worden de meeste nieuwbouwwoningen inmiddels opgeleverd op basis van
de all-electric variant. Voor een groot gedeelte van de bestaande gebouwde omgeving is de all-electric variant
enkel een oplossing in combinatie met aanvullende isolatiemaatregelen. Verduurzaming zal daarom mede
gestalte moeten krijgen met gebruikmaking van andere oplossingen. De ervaring met en schaalbaarheid van
alternatieven voor all-electric is echter vooralsnog beperkt. Zo is groen gas slechts in beperkte mate beschikbaar
en zijn collectieve warmteoplossingen afhankelijk van de aanwezigheid van eventuele lokale warmtebronnen.
In de regio Nijmegen vinden op het gebied van deze collectieve warmteoplossingen steeds meer
ideeënontwikkelingen en initiatieven plaats. Van belang is om op te merken, dat dit een zaak is van
samenwerkende gemeenten; dit onder meer door de techniek (warmtenetten zijn zeker in de toekomst
gemeentegrensoverschrijdend) en de benodigde beleidscapaciteit (het gaat om een complex, nieuw terrein). Het
vergt inzet en afwegingen (ook) op een hoger niveau dan de individuele gemeenten.
De provincie Gelderland en een aantal gemeenten willen samen het gebruik van duurzame energie stimuleren,
door te verkennen of één geïntegreerd provinciaal warmtebedrijf tot stand kan worden gebracht.
Het gezamenlijk opstellen van een Regionaal warmteplan maakt onderdeel uit van het RES-proces ArnhemNijmegen om te komen tot een visie op regionale energiestrategie. In dit regionaal warmteplan wordt duidelijk
hoe de warmtetransitie zowel in de tijd als geografisch in elkaar zit in de regio. Zo wordt duidelijk waar
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warmtenetten de voorkeur hebben, welke hernieuwbare (ook bovenlokale) warmtebronnen daarbij horen, welke
warmtetransportmogelijkheden daarvoor nodig zijn, waar kleine en grotere collectieve netten kunnen worden
toegepast en waar de individuele oplossing per gebouw of woning het beste past. Het koppelen van de
warmtenetten vanuit de kant van Arnhem en die vanuit de richting Nijmegen maakt hiervan onderdeel uit.
Hiermee wordt duidelijk waar gemeenten kunnen samenwerken en wordt het de markt duidelijk welke kant het
opgaat.
Nijmegen heeft in september 2018 een ambitieuze warmtevisie ontwikkeld voor de eigen gemeente. Deze
warmtevisie geeft een richting voor de invulling van een aardgasvrij Nijmegen. Er zijn vier hoofdrichtingen in de
alternatieven voor aardgas, namelijk warmtenetten, all-electric concepten, hernieuwbaar gas en biomassa, en
toekomstige oplossingen. De verwachting is dat een groot deel (30-50.000) van de Nijmeegse woningen over
zullen gaan op warmtenetten.
In Nijmegen is en wordt een warmtenet uitgerold in de nieuw gebouwde wijken Waalsprong en Waalfront. Het
warmtenet Nijmegen wordt gevoed met warmte afkomstig van de ARN (dat is gelokaliseerd in de gemeente
Beuningen). Het transport- en leidingtracé van het warmtenet Nijmegen is ruim 6 km lang vanaf de ARN in Weurt
tot aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord. Dit gedeelte van het net is aangelegd door Alliander en de
gemeente Nijmegen. Vanaf de Oosterhoutsedijk verzorgt Nuon het distributienet en transporteert de warmte
verder de Waalsprong in, via diverse onderstations naar de woningen zelf. Dit warmtenet is de meest
betekenisvolle bijdrage aan de warmtetransitie in de regio op dit moment.

2.2 De ARN en haar rol in de energietransitie
De afvalenergiecentrale ARN B.V. in Weurt (gemeente Beuningen) is sinds 1987 in bedrijf. De centrale verwerkt
jaarlijks circa 600 kton afval waarvan ongeveer de helft wordt verbrand (circa 300 kton) in één van de twee
verbrandingsinstallaties van de centrale. Het restant wordt vergist (gft-afval circa 50 kton) of op een andere wijze
verwerkt (circa 250 kton).

ARN als afvalverwerker
ARN levert als afvalverwerker toegevoegde waarde aan de (transitie naar) circulariteit op het gebied van afval en
grondstoffen. Zij doet aan hoogwaardige verwerking van het in de regio vrijkomend huishoudelijk restafval, het
verwerken grof huishoudelijk afval, het verwerken van GFT en groenstromen, het verwerken van luiers (in de
pilotfase), de op- en overslag van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken) uit de regio
Nijmegen en de op- en overslag van alle glas uit de regio Nijmegen. Verder is zij regionale stortplaats voor o.a.
asbest. Ook levert zij een bijdrage aan circulaire projecten in de regio, zoals een milieueducatie project voor 4.500
schoolkinderen per jaar, en is zij actief in allerlei overige projecten en initiatieven.
Dit onderzoek richt zich alleen op de bijdrage van de ARN aan de energietransitie. Daarom laten we het bij
de constatering dat de ARN op het gebied van afvalverwerking betekenisvolle publieke waarde levert.
Voor gemeenten is dat op dit moment de belangrijkste meerwaarde.
Verder is hier van belang op te merken, dat de ARN door de leveringsovereenkomst MARN en dankzij
aandeelhouder Remondis (met 350.000 ton restafval onder contract; is nog groeiende) beschikt over voldoende
aanvoer van afval en daarmee brandstof.

Huidige rol in de energietransitie
Naast en door middel van de verwerking van afval produceert de ARN op verschillende manieren duurzame
energie. Zo wordt de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval ingezet voor de productie van groene
stroom (160 miljoen kWh) en levert de ARN (rest)warmte aan de naastliggende waterzuivering (600.000 GJ) en
sinds 2015 aan het warmtenet van de gemeente Nijmegen (214.000 GJ). Op dit warmtenet in de wijken Waalfront
en Waalsprong zijn momenteel circa 6.200 woningen aangesloten, met als einddoel circa 14.000 woningen. Ook
werkt de ARN biogas op basis van de vergisting van gft-afval op tot gas van aardgaskwaliteit (2,6 miljoen m3). Dit
groengas wordt gebruikt als schone brandstof voor het openbaar vervoer in de regio Nijmegen. De CO2-reductie
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die de ARN momenteel realiseert door middel van deze verschillende soorten van duurzame energie bedraagt in
totaal circa 100.000 ton oftewel zo’n 5% van de totale CO2-uitstoot van de MARN-regio (2 miljoen ton2).

Mogelijk (additionele) bijdrage energietransitie
Naast de huidige bijdrage van de ARN aan de verduurzaming van de regio met de productie van diverse vormen
van duurzame energie heeft de ARN nog additionele mogelijkheden om haar bijdrage te vergroten c.q. anders in
te zetten. Met haar installaties kan de ARN stoom, stroom, biogas, opgewekt biogas van aardgaskwaliteit en
warmte leveren. Deze energievormen worden ook al (deels) geproduceerd en ingezet, waarbij nu een onderzoek
loopt om deze ook onderling uitwisselbaar (smart grid) te maken.
Gezien de bovenstaande constatering dat voor gemeenten de grootste uitdaging in de energietransitie bij warmte
ligt, gaan we hier in op deze richting. De ARN heeft grote mogelijkheden om hierbij een rol te spelen.

Technische uitbreidingsmogelijkheden t.b.v. bijdrage ARN aan energietransitie
ARN realiseert 4,8 mio m3 biogas uit de vergister. Dit wordt ten behoeve van het busvervoer in de regio
opgewerkt naar 2,6 mio m3 gas van aardgaskwaliteit.
De vergister kan binnen de bestaande vergunningen nog met één module worden uitgebreid. Daarmee kan
ARN 2,4 mio m3 biogas méér produceren. Tezamen met wat er al is, zou dit 7,2 mio m3 betekenen. Hiervoor is
een randvoorwaarde dat er vanuit de regio bereidheid is om voor langere tijd haar gft-afval door de ARN te
laten verwerken. Uitbreiding hier nog bovenop is technisch mogelijk, maar vraagt een nieuwe vergunning.
Uit de stortplaats komt jaarlijks 1,1 mio m3 stort(bio)gas. Hiervan wordt op dit moment afzonderlijk warmte
geproduceerd, dat wordt ingevoerd in het warmtenet.
Daarnaast beschikt de naastliggende waterzuivering van het waterschap over 6 mio m3 biogas uit een eigen
vergister. Daar wordt nu stroom geproduceerd. Als het waterschap dit gas aan ARN zou leveren, kan dit worden
omgezet naar warmte of worden omgezet naar circa 3 mio m3 gas van aardgaskwaliteit.
Hier bovenop is er op het ARN-terrein nog ruimte om de energieproductie te vergroten middels het plaatsen
van zonnepanelen (potentie voor 30.000 panelen) voor de productie van elektriciteit (6,7 miljoen kWh) of
warmte.
De ARN kan dus nieuwe eigen bronnen ontwikkelen en (in samenwerking) ook gebruik maken van bestaande
en/of nieuwe bronnen en mogelijkheden van andere partijen.
Uiteraard zullen daarvoor businesscases moeten worden uitgewerkt, om te bepalen of – en onder welke
voorwaarden – het ontwikkelen van nieuwe (eigen) bronnen rendabel is.

De levering van warmte door de ARN aan het huidige warmtenet zou aanzienlijk kunnen worden uitgebreid. Op
basis van de huidige warmteproductie heeft de ARN nog additionele potentie voor de verwarming van circa
50.000 woningen. Uitbreiding van de rol van de ARN als warmtebron voor het warmtenet is enkel mogelijk en
zinvol als dit ook daadwerkelijk wordt uitgebreid en er dus meer woningen (of andere gebruikers) worden
aangesloten. Momenteel heeft de ARN hier zelf geen invloed op. Dit past in een landelijk beeld. De realisatie van
warmtenetten komt in Nederland slechts in beperkte mate van de grond door de hoge kosten, het marginale
financieel rendement, de kleinschaligheid en met name de grote onzekerheid rondom het aantal aansluitingen.
Dit geldt met name voor bestaande bouw, waar wettelijk geen mogelijkheid is om bewoners te verplichten zich
aan te sluiten op een warmtenet.
Naast de potentiele uitbreiding van warmtelevering zou de ARN ook op een andere wijze kunnen bijdrage aan de
energietransitie. Zo zou de ARN ook kunnen optreden als (mede)initiatiefnemer en/of eigenaar van een
(uitbreiding van het) warmtenet. Afvalverwerker HVC is een voorbeeld van een partij die op een dergelijke manier
actief is met een eigen warmtenet in de regio’s Alkmaar en Dordrecht. Het is wel zaak dat (publieke) partijen de

2
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commerciële en financiële risico’s die er verbonden zijn aan een warmtenet in de huidige marktstructuur in het
oog houden. De ARN zou als semipublieke partij een goede partner kunnen zijn van publieke initiatiefnemers met
verstand van de (commerciële) warmtemarkt, contacten met marktpartijen en relevante projectervaring.

2.3 Samenvatting
•

Een belangrijke publieke waarde waarvoor overheden aan de lat staan, is die van de energietransitie. Dit is
een grote uitdaging voor gemeenten, waarbij de (internationaal bepaalde) doelstellingen alleen kunnen
worden behaald met een grote inzet.

•

Decentrale overheden, dus ook de MARN-gemeenten, staan voor de opgave om de energietransitie in te
vullen. Zij dienen daarvoor een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, en een transitievisie warmte.

•

Het aandeel duurzame energie van de gemeenten is op regionaal niveau bezien nog beneden de landelijke
beleidsdoelstellingen.

•

In de invulling van de transitie zetten de MARN-gemeenten met name in op duurzame energieopwekking en
energiebesparing. Zij richten zich primair op elektriciteit.

•

De grootste uitdaging in de energietransitie ligt echter bij warmte, en meer specifiek de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving: de vervanging van aardgas als primaire warmtebron voor woningen en gebouwen.

•

In (de regio) Nijmegen vinden hier steeds meer ideeënvormingen en initiatieven op plaats. Dit is een opgave
van samenwerkende gemeenten. Onderdeel van de RES is een Regionaal warmteplan.

•

Er is een warmtenet in Nijmegen dat wordt gevoed door de ARN. Dit is op dit moment de meest
betekenisvolle bijdrage aan de warmtetransitie in de MARN-regio.

•

Naast en door middel van de verwerking van afval produceert de ARN op verschillende manieren duurzame
energie: groene stroom, (rest)warmte aan de naastliggende waterzuivering en sinds 2015 aan het warmtenet.
Ook werkt de ARN biogas op tot gas van aardgaskwaliteit ten behoeve van het openbaar vervoer.

•

Met haar installaties kan de ARN stoom, stroom, biogas, opgewekt biogas van aardgaskwaliteit en warmte
leveren. Er loopt een onderzoek om de op te wekken energievormen uitwisselbaar te maken (smart grid).

•

Gezien de bovenstaande constatering dat bij gemeenten de grootste uitdaging in de energietransitie bij
warmte ligt, gaan we hier in op deze richting. De ARN heeft grote mogelijkheden om hierbij een rol te
spelen.

•

Op basis van de huidige warmteproductie heeft de ARN nog additionele potentie. Daarbovenop zijn er
(technische) mogelijkheden om de productie uit te breiden. De ARN kan nieuwe eigen bronnen ontwikkelen
en (in samenwerking) ook gebruik maken van bestaande en/of nieuwe bronnen en mogelijkheden van andere
partijen.

•

Uitbreiding van de rol van de ARN als warmtebron voor het warmtenet is enkel mogelijk en zinvol als het
warmtenet ook daadwerkelijk wordt uitgebreid.

12
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3. MARN: samenwerking en aandeelhouderschap
3.1 Huidige situatie
Samenwerking in de GR MARN
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) is een gemeenschappelijke regeling waaraan
acht gemeenten deelnemen: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas
en Waal en Wijchen. Volgens de gemeenschappelijke regeling ondersteunt GR MARN de deelnemende
gemeenten bij “de bescherming van het milieu, waaronder in ieder geval de verwijdering van afvalstoffen”. Naar
aanleiding van de evaluatie eind 2016 is de (regie op de) milieusamenwerking vanuit GR MARN afgebouwd. DAR
N.V.3 en met name de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN)4 hebben (voormalige MARN-) taken
overgenomen. Naast het aandeelhouderschap in ARN B.V. (zie hierna) en het in stand houden van de
secretarisfunctie voor de formele stukkenstroom van GR MARN, onderneemt GR MARN geen andere activiteiten
meer. De secretarisfunctie en het secretariaat zijn om praktische redenen bij medewerkers van DAR N.V.
ondergebracht.
Uittreding uit de GR MARN door een gemeente is mogelijk indien een meerderheid van de besturen van de
deelnemende gemeenten daarmee instemt. Aan uittreding kunnen voorwaarden worden verbonden, welke mede
de (financiële) consequenties van uittreding kunnen omvatten.

Eigenaarschap GR MARN in ARN
De GR MARN is aandeelhouder van afvalcentrale ARN B.V. (37,5%), samen met GR Regio Rivierenland (5,88%) en
de private afvalverwerker Remondis (39,96%). Schematisch ziet de aandeelhouderssituatie er als volgt uit:

Berg en Dal

Beuningen

GR MARN

Druten

Heumen

GR Regio
Rivierenland

GR Regio
De Vallei

588

Mook en
Middelaar

Nijmegen

Wijchen

West Maas en
Waal

Remondis
Nederland B.V.

leveringsovereenkomst

1666
3750; leveringsovereenkomst

ARN B.V.

3996

In artikel 39 van de statuten van ARN B.V. is bepaald dat besluiten in de Algemene vergadering van
Aandeelhouders (AvA) worden genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, waarbij het alleen gaat om ‘actieve’ aandelen dus niet om de aandelen die

Aandeelhouders: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen. MARN-deelnemers Mook en Middelaar en
West Maas en Waal zijn géén aandeelhouders van DAR N.V. Mook en Middelaar verkent op dit moment een (eventuele)
toetreding als aandeelhouder.
4
Deelnemers: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen. MARN-deelnemers Mook en Middelaar en West
Maas en Waal zijn géén deelnemers in ODRN.
3
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door ARN B.V. gehouden worden. Zowel GR MARN als Remondis kunnen afzonderlijk besluiten tegenhouden in
de AvA (blokkeringsmacht).

Opdrachtgeverschap GR MARN aan ARN B.V.
Tussen GR MARN en ARN B.V. is een leveringsovereenkomst afgesloten, die eruit bestaat dat door of vanwege die
gemeente ingezamelde afvalstoffen aangeboden worden aan ARN B.V. Van deze verplichting kan het algemeen
bestuur (AB) van GR MARN ontheffing verlenen. Ontheffingen gelden voor de meeste stromen die gerecycled
worden, zoals glas en plastic. ARN B.V. verwerkt voor de deelnemende gemeenten in GR MARN het restafval en
het gft-afval, dat wordt opgehaald door (of in opdracht van) DAR N.V. 5
De leveringsovereenkomst kent een opzegtermijn van vijf jaar en wordt steeds (stilzwijgend) met een periode van
vijf jaar verlengd. De huidige periode loopt af op 31 december 2020. Een eventuele beslissing van GR MARN om
per eind 2025 de leveringsovereenkomst te beëindigen dient derhalve voor 31 december 2020 te worden
genomen.

3.2 Recente en aankomende wijzigingen
GR Regio De Vallei heeft besloten om haar aandelen te verkopen omdat zij geen regionale verbinding heeft met
ARN B.V. Op 19 mei 2019 is GR Regio De Vallei als aandeelhouder uitgetreden door haar aandelen te verkopen
aan ARN B.V. GR Regio De Vallei is wel nog opdrachtgever aan ARN B.V.
Ook GR Regio Rivierenland heeft ondertussen een formeel bestuurlijk besluit genomen om haar aandelen
eveneens te verkopen aan ARN B.V., onder dezelfde condities als golden voor GR Regio de Vallei.
Uit het gesprek in het kader van dit onderzoek met het waterschap Rivierenland is gebleken dat een scenario
waarbij het waterschap aandelen overneemt of direct aandeelhouder is, voor het waterschap politiek geen
begaanbaar pad is.
Daarmee zal de nieuwe situatie er als volgt uit gaan zien:

Berg en Dal

Beuningen

GR MARN

Druten

Heumen

GR Regio
Rivierenland

GR Regio
De Vallei

Mook en
Middelaar

Nijmegen

Wijchen

West Maas en
Waal

Remondis
Nederland B.V.

leveringsovereenkomst

2254

3750; leveringsovereenkomst

ARN B.V.

3996

Remondis heeft aangegeven dat zij het voor een effectieve publiek-private samenwerking van belang vindt dat de
meerderheid van de aandelen van ARN B.V. in publieke handen is (51% GR MARN, 49% Remondis). Vanuit het

ARN B.V. doet, naast haar activiteiten voor GR MARN, meer voor de regio Nijmegen dan alleen brandbaar huishoudelijk afval
verwerken; zie hoofdstuk 2.
5
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perspectief van Remondis zou een alternatief kunnen zijn dat Remondis de enige aandeelhouder wordt van ARN
B.V. (100% aandeelhouderschap). De situatie die als gevolg van de aanstaande wijzigingen in het (publieke)
aandeelhouderschap ontstaat, maakt een gesprek tussen GR MARN en Remondis op korte termijn noodzakelijk
over hoe nu verder te gaan. Dit geldt te meer er een nieuwe directeur aangezocht moet worden, vanwege het
pensioen van dhr. Van Gorkum per 1 juli 2020. Daarbij is de (beoogde) aandeelhouderssetting uiteraard van
belang.

3.3 Meerwaarde deelname in GR MARN en aandeelhouderschap in ARN B.V.
De (potentiële) meerwaarde van GR MARN en het aandeelhouderschap van ARN B.V. in de huidige constructie is
als volgt:
•

De huidige vuilverwerkingsovereenkomst tussen GR MARN en ARN B.V. is tot stand gekomen in een periode
dat voldaan was aan de vereisten van quasi-inbesteden. De overeenkomst biedt daarmee volgens de
deelnemers stabiliteit en zekerheid. Dit is met name relevant voor gemeenten die de huidige constructie van
vuilverwerking door ARN B.V. in stand willen laten.6

•

Aan de GR MARN kunnen (college)bevoegdheden worden gedelegeerd. Dit betekent dat het AB van de GR
MARN besluiten kan nemen bij uitsluiting van de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten. Dit
is van belang indien de deelnemende gemeenten op het niveau van de GR MARN tot gezamenlijke en
bindende besluitvorming willen komen.

•

Besluitvorming voorafgaand aan de AvA van ARN B.V. in GR MARN resulteert erin dat de deelnemende
gemeenten met één mond spreken in de AvA. Daarmee fungeert GR MARN als bestuurlijk voorportaal bij de
uitoefening van het eigenaarschap. Een belangrijke randvoorwaarde hier is dat de gemeenten die niet in het
DB zijn vertegenwoordigd, via het AB (of op andere manieren zoals vertrouwelijke
bedrijfsinformatievoorziening) worden geïnformeerd en betrokken.
Vanuit het perspectief van ARN B.V. biedt dit ook een duidelijk ‘loket’ voor dialoog met de in GR MARN
deelnemende gemeenten. GR MARN is zodoende van belang voor de publieke aandeelhouders om
gezamenlijk daadkrachtig te zijn en sterk te staan én het bevordert tegelijkertijd de efficiëntie in de
afstemming tussen de publieke aandeelhouders, Remondis en ARN B.V.

•

De meerwaarde van (indirect) aandeelhouderschap in ARN B.V. is dat er sprake is van een extra
sturingsmogelijkheid op ARN B.V. vanuit de eigenaarsrol in de AvA. In algemene zin vergroot dit de grip op
ARN B.V., uiteraard enkel voor zover de GR MARN zich actief opstelt en de eigenaarsrol daadwerkelijk benut.
Deze eigenaarsrol betreft met name
-

sturing op de inhoudelijke langjarige koers (zowel m.b.t. afval als energie) van ARN B.V.

-

sturing op de (financiële) stabiliteit en continuïteit van ARN B.V. en

-

het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur bij ARN B.V. (de directie geheten, zie artikel 20 van
de statuten). Indirect is ook sprake van invloed door het benoemen van commissarissen (A) als
toezichthouder in de RvC van ARN B.V (zie art. 26 van de statuten).

In het kader van deze rapportage is uitgegaan van de rechtmatigheid van de huidige constructie onder de
mededingingsregels.
6
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3.4 Samenvatting
•

De GR MARN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij “de bescherming van het milieu, waaronder in
ieder geval de verwijdering van afvalstoffen”. De milieusamenwerking is afgebouwd, waardoor de GR zich
concentreert op het aandeelhouderschap in ARN B.V..

•

GR MARN en ARN B.V. kennen een leveringsovereenkomst, waardoor de ingezamelde afvalstoffen van de
gemeenten worden aangeboden aan ARN B.V.. De huidige periode loopt af op 31 december 2020.

•

GR Regio De Vallei en de GR Regio Rivierenland hebben besloten om hun aandelen in ARN B.V. te verkopen.
Het waterschap Rivierenland is niet geïnteresseerd in aandeelhouderschap. Hiermee blijven MARN en
Remondis over.

•

Remondis vindt het van belang dat de meerderheid van de aandelen ARN in publieke handen is, met als
alternatief dat zij 100% aandeelhouder wordt.

•

De (potentiële) meerwaarde van GR MARN en het aandeelhouderschap van ARN B.V. in de huidige
constructie is als volgt:
-

Dit geeft stabiliteit en zekerheid voor de deelnemers. Dit is relevant voor gemeenten die de huidige
constructie van vuilverwerking door ARN B.V. in stand willen laten.

-

Aan de GR MARN kunnen (college)bevoegdheden worden gedelegeerd ten behoeve van gezamenlijke
bindende beleids- en besluitvorming.

-

Via MARN spreken gemeenten met één mond in de AvA van ARN B.V., waardoor ARN één ‘loket’ heeft,
de gemeenten gezamenlijk daadkrachtig zijn en overige aandeelhouders (straks alleen Remondis) één
aanspreekpunt hebben. Een randvoorwaarde is dat de gemeenten die niet in het DB zijn
vertegenwoordigd, worden geïnformeerd en betrokken.

-

Er is sprake van een extra sturingsmogelijkheid op ARN B.V. vanuit de eigenaarsrol in de AvA, zowel wat
betreft de koers ten aanzien van afvalverwerking als in het kader van de energietransitie.
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4. Toekomstmogelijkheden
In hoofdstuk 2 zagen we dat de ARN mogelijkheden biedt om bij te dragen aan de energietransitie. Hoofdstuk 3
gaat in op de huidige constructie van GR MARN. Willen de gemeenten daadwerkelijk gebruik maken van de
mogelijkheden die ARN biedt, zou dit kunnen worden gerealiseerd door GR MARN te veranderen en de sturing op
het eigenaarschap anders vorm te geven. Dat is het centrale element in dit onderzoek: de vraag welke
toekomstmogelijkheden er zijn voor de samenwerkende gemeenten via de GR MARN. Dit hoofdstuk gaat daar op
in.

4.1 Scenario’s
Dit hoofdstuk is het resultaat van een onderdeel van het onderzoek, waarbij een aantal toekomstscenario’s is
geïdentificeerd. Per scenario is vervolgens met de stakeholders in gesprekken en bijeenkomsten bekeken welke
voor- en nadelen hieraan kleven. Hieronder worden de twee meest kansrijke scenario’s toegelicht: de status quo
en de variant ‘MARN+’. 7

4.2 Eerste scenario: ‘Status quo’
Allereerst is er het scenario dat betiteld kan worden als de ‘status quo’. Hierbij wordt weinig tot niet afgeweken
van de huidige situatie. In dit scenario blijft GR MARN bestaan volgens de huidige constructie:
•

De focus van GR MARN blijft primair op afval en (beheer van de aandelen van) de ARN.

•

GR MARN wordt niet gebruikt voor gemeenschappelijk beleid (in de zin van bindende besluitvorming) op
gebied van afval. 8

•

De secretaris-functie ten behoeve van GR MARN blijft ondergebracht bij DAR.

Binnen dit hoofdscenario kunnen zich wel kleine wijzigingen voordoen ten opzichte van de huidige situatie.
Ten eerste wijzigen de aandeelhoudersverhoudingen ten opzichte van de huidige situatie door het verkopen van
de aandelen door de GR Regio Rivierenland en GR Regio De Vallei. Dit maakt een gesprek tussen GR MARN en
Remondis op korte termijn noodzakelijk over hoe nu verder te gaan, gezien de wens van Remondis dat in de
publiek-private samenwerking het merendeel van de aandelen in publieke handen is.
In de tweede plaats zou het kunnen dat bepaalde gemeenten uittreden voor zover ze geen belang (meer) zien in
het aandeelhouderschap in ARN B.V. via GR MARN. In de interviews is dit in algemene zin (dus als mogelijkheid;
nadrukkelijk niet als voornemen) aan de orde gekomen. Evenwel kunnen wij niet uitsluiten dat individuele
gemeente(rade)n een dergelijke richting willen verkennen. Uittreden is alleen mogelijk als de meerderheid van de
gemeentebesturen daarmee instemt.
Aan dit scenario kleven de volgende (gevoelde) voor- en nadelen:

+

In dit scenario is er geen politieke complexiteit. De huidige doelstellingen en opzet blijven behouden.

+

De huidige situatie wordt gezien als simpel en overzichtelijk.

Voor de volledigheid geven we aan dat hiernaast nog twee andere scenario’s met de deelnemers zijn onderzocht: die van een
direct aandeelhouderschap van de gemeenten in ARN B.V., en een variant waarin er geen publiek aandeelhouderschap in ARN B.V.
meer is. Van deze twee scenario’s kon echter worden vastgesteld dat deze weinig tot geen steun kregen en geen bijdrage
leveren aan de transitie van de ARN van afval- naar energiebedrijf.
8
Mocht dit in de toekomst wel gewenst zijn, dan kan GR MARN met deze activiteiten worden uitgebreid. Momenteel faciliteert
DAR het Afvalberaad, dat functioneert als het opdrachtgeversplatform van de deelnemende gemeenten. Deze afstemming kan
dan binnen de GR MARN plaatsvinden.
7
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De (stabiliteit van de) verwerking van afval is in dit scenario gewaarborgd. Dit wordt door veel deelnemers
gezien als de belangrijkste meerwaarde van deze eigenaarsconstructie in ARN B.V.

+

Het toekomstig afvalbeleid blijft gelijk; de focus ligt op circulaire economie.

-

In dit scenario doet GR MARN niets aan de energietransitie. Via de GR MARN wordt geen aanvullend gebruik
gemaakt (sturing op de koers) van de ARN als duurzame bron van energie; dit gebeurt alleen door individuele
gemeenten zoals nu Nijmegen dat doet. Diverse stakeholders (meerdere betrokkenen uit diverse gemeenten,
ARN, Remondis) zien dit als een gemiste kans.

-

De samenwerkingsconstructie in haar huidige vorm wordt door meerdere betrokkenen gezien als een
“historisch gegroeide” constructie uit te verleden, die naast het aandeelhouderschap hooguit op de
afvaldoelstellingen is gericht maar niet op de bredere context.

-

GR MARN in zijn huidige vorm biedt niet de samenwerkingsmogelijkheden die nodig zijn om de
energietransitie in bredere zin vorm te geven.

-

De huidige constructie benut niet de kracht van de publiek-private samenwerking tussen de publieke
aandeelhouders en Remondis op het gebied van de energietransitie.

4.3 Tweede scenario: MARN+
Een tweede scenario dat in dit onderzoek naar voren komt, is een constructie waarbij GR MARN blijft bestaan en
wordt uitgebouwd naar een constructie waarbij de energietransitie als doelstelling wordt betrokken. De
samenwerking van de gemeenten wordt dan dus ‘geladen’ met de doelstelling van energietransitie.
Dat leidt tot een opzet met de volgende aanpassingen:
•

De focus op de te realiseren publieke waarden door GR MARN wordt (naast circulariteit!) verbreed naar de
energietransitie in de regio. Daarmee wordt weer inhoud gegeven aan de eerste doelstelling die nog steeds
in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling staat rond de bescherming van het milieu.

•

GR MARN wordt naast het aandeelhouderschap rond afvalverwerking ook gebruikt voor gemeenschappelijke
(sturing en) inzet op het gebied van de energietransitie en met name, in eerste instantie de rol van de ARN
daarin. Dan gaat het over het vergroten van de inzet van de ARN en de aansluiting daarvan op de inzet van
gemeenten. Bijvoorbeeld sturing op investeringen in de uitbreiding van mogelijkheden van ARN. Dit vergt
een actieve invulling van de eigenaarsrol.

•

Allereerst wordt het aandeelhouderschap in ARN B.V. daarvoor aangegrepen; dus om als (mede)eigenaar van
ARN B.V. te sturen op de benutting van de mogelijkheden die ARN op dit vlak biedt.

•

De MARN kan ook (weer) worden gebruikt voor het ontwikkelen van gezamenlijk beleid en bindende
besluitvorming.

•

Ook (en mede tegen deze achtergrond) kan de GR MARN voorzien in de beleidsmatige coördinatie tussen de
gemeenten op het gebied van de energietransitie op regionaal niveau en de verbinding met de kleinere
schaal van het Rijk van Nijmegen, en de ARN als uitvoeringspartner.

•

GR MARN kan, naast het beheer van aandelen van ARN, eventueel ook gebruikt worden voor andere
gemeenschappelijke investeringen en/of activiteiten in het kader van de energietransitie. Het kan dan gaan
om (deelneming in) de uitbreiding, aanleg en/of exploitatie van warmtenetten, het opzetten van een
regionaal warmtebedrijf en pilots met innovatieve technieken (geothermie, waterstof etc.).

•

Een verbrede focus naar energietransitie vraagt om kennis en expertise. Ook zal vaker worden overlegd in
meerdere samenstellingen. Dit brengt een capaciteitsvraag met zich mee. De MARN-organisatie wordt
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daartoe uitgebreid en ondergebracht bij andere dienst of zelfstandig. 9 Daarnaast verdient de verbreding op
bestuurlijk niveau aandacht, zodat de portefeuillehouders belast met de energietransitie (ook) aangesloten
zijn. Ten slotte is het van belang om kennis en expertise rondom “goed eigenaarschap” en “goed
opdrachtgeverschap” te borgen.
Binnen dit hoofdscenario kunnen zich kleine wijzigingen voordoen ten opzichte van de geschetste situatie.
In de eerste plaats zou het theoretisch kunnen dat bepaalde gemeenten uittreden voor zover zij noch bij
afvalverwerking noch bij de energietransitie belang zien in het aandeelhouderschap in ARN B.V. via GR MARN. Een
scheiding van deze twee (dus dat gemeenten binnen MARN wel sturen op de afvalcomponent maar niet op de
energietransitie bij ARN B.V.) is niet mogelijk. Uittreden is alleen mogelijk als de meerderheid van de
gemeentebesturen daarmee instemt.
Ten tweede wijzigen de aandeelhoudersverhoudingen ten opzichte van de huidige situatie door het verkopen van
de aandelen door de GR Regio Rivierenland en GR Regio De Vallei; dit net als in het scenario ‘status quo’.
Voor zover het wenselijk blijft dat in de publiek-private samenwerking het merendeel van de aandelen in publieke
handen is, vereist dit een aanpassing in de onderlinge (aandeelhouders)verhoudingen tussen GR MARN en
Remondis.
Aan dit scenario kleven de volgende (gevoelde) voor- en nadelen:

+

Een belangrijke factor waar gemeenten prijs op stellen, is de zekerheid en stabiliteit van het verwerken van
afval. In de toekomst blijft het beleid rond afval gelijk; er komt een doelstelling bij op het gebied van energie.
Er wordt gewezen op het feit dat de ‘M’ van MARN staat voor milieu. Hiermee krijgt deze “M” weer betekenis.

+

In dit scenario wordt ARN vanuit GR MARN benut voor de energietransitie. Gemeenten kunnen sturing geven
aan de energietransitie door de eigenaarsrol die zij hebben ten opzichte van ARN B.V. Een belangrijke
randvoorwaarde hier is dat de gemeenten die niet in het DB van de MARN zijn vertegenwoordigd, via het AB
(of op andere manieren zoals vertrouwelijke bedrijfsinformatievoorziening) voldoende worden geïnformeerd
en betrokken.

+

Er zijn hier mogelijkheden om de warmteketen te integreren van bron tot eindgebruiker. Dit kan op de schaal
van MARN+ of bijvoorbeeld via gebruikerscollectieven daarbinnen. Bovendien biedt dit model mogelijkheden
tot het zekerstellen van publieke waarden rond warmte (transparantie, betaalbaarheid, duurzaamheid,
leveringszekerheid etc.).

+

De regio Rijk van Nijmegen organiseert hiermee eenduidigheid rond de energietransitie. Er zijn bovendien
mogelijkheden tot kennisdeling en ontwikkeling op dit onderwerp. Ook zorgt deze gekozen schaal voor
lobbykracht richting het grotere verband van de Regionale Energie Strategie (RES)-regio.

-

In dit scenario zijn de voordelen en kansen niet voor iedere individuele gemeente gelijk. Bovendien kunnen
het tempo en de ambitie van gemeenten op het gebied van de energietransitie verschillen. Dat maakt
gemeenschappelijk beleid en het doen van eventuele gezamenlijke investeringen vanuit GR MARN niet
meteen voor de hand liggend.

-

Indien daadwerkelijk mogelijkheden worden gezien en (verder) ontwikkeld, worden gemeenten (mede-)
verantwoordelijk voor (grote) investeringen in het kader van de energietransitie. Hier kunnen financiële risico’s
aan kleven.

ARN is bereid om een inhoudelijke ondersteunende rol te vervullen. Dat kan op het gebied van kennis rond de energietransitie,
maar wordt complex als (ook) de opdrachtgeversrol aan ARN door de ARN zelf wordt ondersteund.
9
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-

GR MARN wordt – meer dan nu – een gremium waarin (afwegingen rond) publieke waarde worden gemaakt.
Bij GR’en (als verlengd lokaal bestuur) staat de gemeenteraad op afstand. Er moet oog worden gehouden op
de democratische legitimiteit.

-

Er wordt een extra actor, en tot op bepaalde hoogte en extra laag, geïntroduceerd binnen de RES-regio.

4.4 Afwegingen bij deze scenario’s
In de bovenstaande paragrafen zien we twee scenario’s die technisch mogelijk zijn als toekomstmogelijkheid voor
de MARN-samenwerking. Met name in het tweede scenario kan ook de doelstelling worden ingevuld om via de
samenwerking bij te dragen aan de energietransitie.
Uit de ‘plussen en minnen’ komt een beeld naar voren waarin MARN+ het meest kansrijk is om via GR MARN te
sturen op de (energietransitie door) ARN B.V.10
Echter, dan gaat het om een beeld ‘van bovenaf’. Gemeenten kunnen individueel een ander gewicht geven aan de
‘plussen en minnen’, met een andere (uitkomst van de) afweging tot gevolg. Dat kan leiden tot de voorkeur voor
een ander scenario of een andere urgentie die aan een richting wordt gegeven. Dit bleek ook tijdens de
gesprekken en bijeenkomsten: er is een voorzichtig positieve houding richting GR MARN, maar niet voor alle
deelnemende gemeenten ‘zonder meer’ en bovendien niet voor alle deelnemende gemeenten met een even
groot gewicht.
Tijdens de interviews met de betrokken wethouders per gemeente, zijn de volgende gezichtspunten naar voren
gekomen over de meerwaarde die de gemeenten ervaren waar het gaat om de MARN, de kansen die ARN biedt
met betrekking tot de energie en de meerwaarde van (indirect) aandeelhouderschap in ARN. Deze gezichtspunten
zijn overigens niet bedoeld als definitief standpunt, maar geven wel het vertrekpunt voor (nader) gesprek tussen
de gemeenten en binnen de gemeenten (met college de raad).

Tabel: ervaren meerwaarde MARN en ARN om energietransitie vorm te geven
Gemeente

Meerwaarde ARN en aandeelhouderschap in energietransitie

Berg en Dal

Positief ten opzichte van kansen m.b.t. energietransitie. Positief ten opzichte van sturing door
(indirect) aandeelhouderschap.

Beuningen

Positief ten opzichte van kansen m.b.t. energietransitie. Meerwaarde (indirect)
aandeelhouderschap gelegen in grip en sturing.
ARN is gelegen op grondgebied Beuningen.

Druten

Positief ten opzichte van kansen m.b.t. energietransitie. Meerwaarde (indirect)
aandeelhouderschap gelegen in sturing op lange termijn.

Heumen

Meerwaarde van aandeelhouderschap ligt in sturing op publieke waarden.

Mook en Middelaar

Onduidelijk wat ARN voor Mook & Middelaar kan betekenen rond energietransitie. Geen ervaren
noodzaak in dat kader (indirect) aandeelhouder te zijn. Aandeelhouderschap hangt samen met
afval.

Nijmegen

Goede partner, positief ten opzichte van kansen m.b.t. energietransitie. Meerwaarde (indirect)
aandeelhouderschap gelegen in grip en sturing.

Gemeenten kunnen ook naast de MARN een samenwerking op het gebied van de energietransitie oprichten. Dat gaat buiten
de scope van dit onderzoek, dat zich richt op de MARN en ARN. Bovendien is hierboven geschetst dat de grootste -collectievebijdrage aan de warmtetransitie reeds door de ARN wordt geleverd via het bestaande warmtenet en hier ook nog grote
uitbreidingsmogelijkheden liggen.
10
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Gemeente

Meerwaarde ARN en aandeelhouderschap in energietransitie

West Maas en Waal

Meerwaarde zal moeten blijken uit concrete initiatieven: zakelijke opstelling. Meerwaarde
aandeelhouderschap niet zonder meer duidelijk.

Wijchen

Kansen voor eigen gemeente niet zonder meer duidelijk. Geen ervaren noodzaak (indirect)
aandeelhouder te zijn

Voordat we in hoofdstuk 5 tot een centrale conclusie komen, kijken we daarom naar de drie centrale afwegingen
waar de gemeenten voor staan om hun positie in dit vraagstuk te bepalen. Dat zijn de actieve rol die gemeenten
al dan niet willen spelen in de energietransitie, de wil om al dan niet te sturen via de eigenaarsrol en de schaal om
de energie- c.q. warmtetransitie te organiseren.

Actieve rol van de gemeente richting de warmteketen?
Van belang is welke rol de gemeenten voor zichzelf zien in de warmtetransitie. De achtergrond hiervan is al
genoemd in paragraaf 2.2. De realisatie van warmtenetten komt in Nederland slechts in beperkte mate van de
grond. Door de kleinschaligheid van warmtenetten, het marginale rendement en de grote onzekerheid in de
businesscase (door o.a. de koppeling aan de gasprijs via het NMDA) is er nauwelijks sprake van marktwerking
binnen de warmtemarkt. Dit geldt met name voor bestaande bouw, waar wettelijk geen mogelijkheid is om
bewoners te verplichten zich aan te sluiten op een warmtenet. De verwachting is dat in de huidige
omstandigheden marktpartijen niet (snel genoeg) een (uitbreiding van een) transportnet realiseren.
De onderstaande figuur geeft de verschillende rollen weer in de warmteketen:

De warmteketen kent verschillende rollen. De producent is de partij die de warmte opwekt en deze levert aan het
net. De netwerkeigenaar is de partij die de eigenaar is van het (fysieke) warmtenetwerk, de infrastructuur. Er
kunnen verschillende partijen eigenaar zijn van verschillende delen van het warmtenetwerk, zoals bijvoorbeeld het
transportnet en het distributienet. De netbeheerder is de partij die verantwoordelijk is voor de aanleg en het
onderhoud van het warmtenetwerk. De leverancier tenslotte is de partij die warmte koopt van de producent en
zorgt voor de uiteindelijke (administratieve) levering van de warmte aan de eindgebruikers, inclusief facturatie en
klantenservice.
Er is in de warmtemarkt geen verplichte splitsing tussen netbeheer en eigendom enerzijds en productie en
levering anderzijds. Overheden, private bedrijven en nutsbedrijven kunnen dus een, enkele of alle rollen voor hun
rekening nemen.
De gemeente is als beheerder van de openbare ruimte (boven- en ondergronds) een belangrijke speler voor het
aanleggen en uitbreiden van infrastructuren, waaronder warmtenetten. Verder kan de gemeente om publieke
belangen van duurzaamheid, betaalbaarheid en tijdige realisatie optimaal te kunnen waarborgen, een meer
actieve rol pakken in de warmtetransitie en de realisatie van deze warmtenetten. Deze rol is met name van belang
omdat geen sprake is van een functionerende markt. Dit kan de gemeente doen op verschillende niveaus:
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Bij het afwegen van de scenario’s zal iedere gemeente voor zichzelf én in samenhang moeten bepalen of zij zich
faciliterend, stimulerend of participerend willen opstellen. Allereerst voor zichzelf, maar wel in de wetenschap dat
zij minder zelfstandig en alleen kunnen opereren naarmate zij meer stimulerend dan wel participerend willen
acteren. Dit vanwege de kosten/risico’s en de samenhang in de regio.
Via de GR MARN hebben de gemeenten al grip en eigenaarschap op de leverancier (ARN) van warmte. De vraag is
of, in hoeverre en hoe zij (ook) een rol in het transport en de distributie kunnen pakken, mochten zij een
(uitbreiding van) een warmtenet willen realiseren. Dan gaat het dus om een positiebepaling in de warmteketen in
verhouding met de warmtemarkt (private bedrijven en nutsbedrijven).
Een volledige uitwerking van deze afweging met kansen en risico’s valt buiten de scope van dit onderzoek.
Van belang is, dat hoe meer een stimulerende of participerende rol wordt gekozen, hoe meer een beroep wordt
gedaan op de capaciteit, financiën en verantwoordelijkheid van gemeenten.
Het is hierbij duidelijk dat het vehikel van ‘MARN+’ de mogelijkheid biedt om deze factoren te spreiden over de
deelnemende gemeenten. Alleen kunnen de gemeenten het niet voor hun rekening nemen; de MARN kan
daarvoor een collectief vehikel zijn.

Sturing vanuit eigenaarsrol?
Een tweede afweging is de vraag in hoeverre de gemeenten een eigenaarsrol ten aanzien van ARN B.V. (al dan
niet via GR MARN) willen aanwenden om te sturen op de energietransitie. Dat gaat dan verder dan de huidige
motivatie voor eigenaarsrol, die meer is ingegeven om de stabiliteit en zekerheid van afvalverwerking te
garanderen. Een aanzet voor de gepercipieerde meerwaarde van de eigenaarsrol in relatie tot de energietransitie
is weergegeven in de tabel in paragraaf 4.4.
Een participerende rol van de gemeente is gewenst voor het waarborgen van publieke belangen. Daartoe heeft de
gemeente publiekrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden is sturing als
aandeelhouder (eigenaar). Via de eigenaarsrol hebben gemeenten een extra ‘lijn’ om te sturen op de ARN B.V., in
aanvulling op de mogelijkheden tot sturing vanuit de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
Deze meerwaarde bestaat concreet uit:
•

Sturen op de inhoudelijke koers van ARN B.V. via de AvA.
Daaronder is begrepen het soort projecten en activiteiten dat ARN in de toekomst gaat ondernemen in het
kader van de energietransitie (zoals mogelijk investeringen in extra vergisters en/of andere technieken;
participeren in of zelfs realiseren van een (aanvulling op het) warmtenet, etc.). Daarbij kan worden gestuurd
op de aansluiting van initiatieven op die van de gemeenten zelf.
Ook kunnen via de eigenaarsrol kaders worden gesteld over bijvoorbeeld het rendement en de
terugverdientermijn van investeringen in het kader van de energietransitie.
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Sturen op de (financiële) continuïteit van ARN B.V. via de AvA.
Dit is met name relevant gelet op het grote publieke belang dat gemoeid is met de continuïteit en stabiliteit
van vuilverwerking, en eveneens wat betreft de te ondernemen activiteiten in het kader van de
energietransitie.

Opereren op de juiste schaal?
In paragraaf 1.4 werd ingegaan op het publieke waardemodel en het vraagstuk van de multischaligheid. Idealiter
wordt publieke waarde op de daarvoor optimale schaal vormgegeven en sluiten de schaal van organisatie en de
legitimiteit daarbij aan.
De verschillende wijzen waarop ARN B.V. kan bijdragen aan de energietransitie (en dan hebben we het met name
over een uitbreiding van het warmtenet, gevoed door een verhoging aan de productiekant) hebben in ieder geval
op afzienbare termijn een schaal die kleiner is dan het gehele gebied van GR MARN, maar mogelijk wel groter dan
de individuele gemeenten. De initiatieven (met name de aanleg van een mogelijk warmtenet) spelen zich op de
afzienbare termijn af op de kleinere schaal van één tot enkele gemeenten. Daarmee verschilt de betrokkenheid bij
en interesse in de technische mogelijkheden en kansen, omdat deze zich (vooralsnog) op afstand van sommige
gemeenten voordoen. Uiteindelijk kan een en ander zich echter wel ontwikkelen tot een warmtenet dat zich
uitstrekt over alle gemeenten;.
Beleidsmatig speelt het energievraagstuk zich af boven de schaal van de individuele gemeenten, maar voor wat
betreft het Rijk van Nijmegen op een ‘lager’ niveau dan de RES (dat een gebied bestrijkt tot en met Arnhem).
Hier hebben we een behoefte gezien om meer af te stemmen op de schaal van het Rijk van Nijmegen.
De GR MARN kan daarvoor als bestaand platform een goed vehikel zijn.

4.5 Samenvatting
•

Met betrekking tot MARN en de ARN is een aantal toekomstscenario’s is geïdentificeerd, waarbij met de
stakeholders in gesprekken en bijeenkomsten bekeken welke voor- en nadelen hieraan kleven.

•

In het scenario ‘status quo’ wordt weinig tot niet afgeweken van de huidige situatie. In dit scenario benut GR
MARN niet de mogelijkheid om te sturen op de energietransitie.

•

Een tweede scenario is ‘MARN+’, waarbij de GR wordt uitgebouwd naar een constructie waarbij de
energietransitie als doelstelling wordt betrokken. In dit scenario wordt ARN vanuit GR MARN benut voor de
energietransitie. Dit geeft de mogelijkheid om in gezamenlijkheid initiatieven te ontwikkelen en uit te bouwen
in relatie tot de energietransitie.

•

De twee scenario’s zijn technisch mogelijk als toekomstmogelijkheid voor de MARN-samenwerking. Uit de
‘plussen en minnen’ komt een beeld naar voren waarin MARN+ het meest kansrijk is om via GR MARN te
sturen op de (energietransitie door) ARN B.V.

•

We zien drie centrale afwegingen waar de gemeenten voor staan om hun positie in dit vraagstuk te bepalen:
-

De eerste afweging is welke (actieve) rol de gemeente richting de warmteketen wil nemen. Van belang is,
dat hoe meer een stimulerende of participerende rol wordt gekozen, hoe meer een beroep wordt
gedaan op de capaciteit, financiën en verantwoordelijkheid van gemeenten. Het vehikel van ‘MARN+’
biedt de mogelijkheid biedt om deze factoren te spreiden over de deelnemende gemeenten.

-

Een tweede afweging is de vraag in hoeverre de gemeenten een eigenaarsrol ten aanzien van ARN B.V.
(al dan niet via GR MARN) willen aanwenden om te sturen op de energietransitie. Dat gaat dan verder
dan de huidige motivatie voor eigenaarsrol. De eigenaarsrol heeft meer mogelijkheden dan louter een
opdrachtgeversrol om (de ARN) te sturen op de energietransitie ten behoeve van en in aansluiting op
initiatieven van de gemeenten zelf.

-

Een derde afweging is die rond het opereren op de juiste schaal. De verschillende wijzen waarop ARN
B.V. kan bijdragen aan de energietransitie hebben op afzienbare tijd een schaal die zowel afwijkt van het
gehele gebied van GR MARN, als van de individuele gemeenten. Immers, niet alle gemeenten hebben
evenveel betrokkenheid bij en interesse in de technische mogelijkheden en kansen als deze zich op
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afstand van de gemeente voordoen. Op langere termijn kan de techniek zich wel ontwikkelen.
Beleidsmatig signaleren we de behoefte om meer af te stemmen op de schaal van het Rijk van Nijmegen,
waarvoor de GR MARN als platform kan dienen.
-

Nogmaals: het gaat hier om een richting die niet van vandaag op morgen, maar geleidelijk op termijn
wordt ingeslagen en vormgegeven. We hebben het hier over een groeimodel.
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5. Conclusies
Dit slothoofdstuk trekt conclusies langs de lijnen van het publieke waardemodel dat in hoofdstuk 1 is geschetst en
beantwoordt de onderzoeksvragen.

5.1 Publieke waarde
Bij publieke waarde gaat het om dat wat je bereikt voor de samenleving en het gebied; de oplossingen voor
maatschappelijke opgaven. Het gaat hier zowel om concrete zaken als de afvalverwerking en de levering van
warmte, maar ook abstractere waarden als milieubescherming en verantwoordelijk omgaan met publiek geld.
Zoals in hoofdstuk 2 geschetst, is het duidelijk dat alle gemeenten grote ambities hebben op het gebied van de
energietransitie en het belangrijk vinden deze de komende decennia te realiseren. Hierbij spelen achterliggende,
meer abstracte publieke waarden (zoals een duurzame leefomgeving, milieu- en klimaatbescherming) een grote
rol. Ook spelen publieke waarden speciaal in de warmteketen een rol: duurzaamheid, tijdige realisatie,
betaalbaarheid en transparantie.
Wel dient opgemerkt te worden dat het tempo en het ambitieniveau, alsmede de middelen die hiervoor vrij
gemaakt kunnen worden, per individuele gemeente verschillen. Desondanks zouden de verschillende MARNgemeenten elkaar kunnen vinden op het gebied van deze gedeelde publieke waarden. Om ervoor te zorgen dat
zij deze gedeelde publieke waarden ook kunnen activeren, zou ervoor kunnen worden gekozen om deze te
betrekken in de (oorspronkelijke) doelstellingen van de MARN, die dan weer worden uitgebreid in de richting van
milieu.

5.2 Organisatie
Bij ‘organisatie’ gaat het om de wijze waarop de publieke waarde wordt georganiseerd. Daarvoor zijn mensen en
middelen nodig. Deze moeten gestructureerd worden ingezet met (vormen van) sturing en governance.
We zien in dit onderzoek hierin de gemeenten, GR MARN, ARN B.V. en Remondis opereren.
De vraag is hoe de betrokken partijen nu publieke waarde leveren én hoe (en in welke constellatie) zij kunnen
bijdragen aan de toekomstige energietransitie.
De huidige publiek-private samenwerking tussen GR MARN (en daarmee de gemeenten) en Remondis lijkt te
zorgen voor een gezonde balans tussen financieel en maatschappelijk rendement die aan weerszijden op
tevredenheid kan rekenen. Remondis biedt ARN B.V. jarenlange ervaring en expertise op het gebied van
(innovatieve) afvalverwerking en houdt oog voor commercieel resultaat (en voorkomt zo risico’s). Bovendien staat
betrokkenheid van Remondis garant voor de aanvoer van afval en dus brandstof. De ARN geeft de mogelijkheid
om te experimenteren met nieuwe technieken in samenwerking met maatschappelijke partners.
De ARN kan dus wel degelijk activiteiten in het kader van de energietransitie uitvoeren. In algemene zin vormt de
GR MARN als (groot)aandeelhouder een middel om hierop ook invloed uit te oefenen. Of GR MARN daadwerkelijk
het juiste gremium is, is een kwestie van wil en betrokkenheid van de deelnemende gemeenten.
Evident is dat de GR MARN het juiste instrument is om op de ARN in deze richting te sturen als de gemeenten
gezamenlijk willen inzetten op de energietransitie; (mede) via de ARN en wellicht ook breder (op termijn naar
grotere uitbreidingen van het warmtenet en/of pilots in andere richtingen). Via de GR MARN kunnen gemeenten
dan schaalvoordelen realiseren in termen van capaciteit, kennis en financiën (c.q. risico’s).
Wanneer gemeenten (nog) terughoudend zijn over gezamenlijkheid in deze richting, zal per activiteit en/of
initiatief beoordeeld en afgewogen moeten worden of de GR MARN voor de hand ligt als geschikt instrument en
platform. Daartoe is het nodig om meer concreet te maken om welke activiteiten het kan gaan en welke partijen
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(publiek en privaat) daarin gaan deelnemen. Deze kunnen dan een projectmatige governance vragen, met een
andere (juridische) inbedding en verankering dan onder de GR MARN.
De huidige en ook aanvullende functies van ARN kunnen namelijk mogelijk ook enkel vanuit de opdrachtgeversrol
door de gemeenten worden aangestuurd; ofschoon de eigenaarsrol zoals hierboven aangegeven meer
mogelijkheden biedt.
Om een en ander te kunnen organiseren, is ook kennis nodig. Deze zou bijvoorbeeld kunnen worden
georganiseerd via een centrumconstructie met een van de gemeenten. Gegeven de huidige formatie ligt minder
voor de hand dat GR MARN zichzélf ontwikkelt tot regionaal kenniscentrum op het gebied van de energietransitie.
Het secretariaat van de MARN-samenwerking kan zelfstandig worden georganiseerd of ergens worden
ondergebracht.

Schaal RES
De rol die de GR MARN in het kader van de energietransitie kan spelen, is een andere rol dan de rol die de RESregio’s spelen. De rol van de GR MARN is in aanvulling van de activiteiten op de schaal van de RES-regio’s. De
schaal van de GR MARN is kleiner dan de schaal van de RES-regio Arnhem-Nijmegen en tevens is de geografische
reikwijdte anders. De gemeenten West Maas en Waal en Mook en Middelaar maken namelijk geen deel uit van de
RES-regio Arnhem-Nijmegen maar van respectievelijk de RES-regio Rivierenland en Noord- en Midden-Limburg.
Tegen die achtergrond ligt het voor de hand om strategische vragen op het niveau van de RES-regio te (blijven)
benaderen, waarbij in de tactische en operationele aspecten, op de schaal de (bredere) regio Nijmegen,
mogelijkheden (en wensen) liggen om gebruik te maken van de GR MARN als kennis- en ondersteuningsplatform,
naast de activiteiten die de gemeenten individueel blijven verrichten. Er liggen zelfs mogelijkheden om
gezamenlijke besluitvorming binnen de GR MARN te organiseren die juridisch bindend is voor de individuele
betrokken gemeenten. Daar is echter (vooralsnog) geen steun voor.

5.3 Legitimiteit
Bij legitimiteit gaat het om het draagvlak onder de belangrijke stakeholders en de wijze waarop dat tot stand
komt. Verder vallen de juridische kaders onder legitimiteit.
De belangrijkste vraag hier is of de diverse spelers de wil hebben om (bestaande en nieuwe) doelen rond publieke
waarde na te streven en op een bepaalde manier (anders) te organiseren.

Gemeenten
De meeste gemeenten hebben geen unanieme behoefte aan gemeenschappelijk beleid rond afval en/of de
energietransitie via de MARN. Zij hebben meer behoefte aan het organiseren van ambtelijke expertise. Voor afval
is dit geborgd, voor de energietransitie is dit volgens de gemeenten nog niet voldoende belegd. De kennis en
expertise rond de energietransitie dient volgens gemeenten primair te liggen bij individuele gemeenten en RESregio. Ook, maar in mindere mate ziet men dit als mogelijke functie van de GR MARN (zie hierboven: schaal)
Dat ARN B.V. in (overwegend) publieke handen is, vinden de meeste gemeenten een goede zaak. De meeste
gemeenten willen in de toekomst aandeelhouder blijven. Echter, niet alle gemeenten zijn ten volle overtuigd dat
zij zelf eigenaar willen of moeten zijn. Verder is er bij deelnemers aan GR MARN behoefte aan meer transparantie
rond het aandeelhouderschap (inzicht in onderliggende cijfers, risico’s etc.).
Het belang van het aandeelhouderschap van ARN B.V. zit voor gemeenten op dit moment met name in zekerheid
en stabiliteit op gebied van afval. Bij sommige gemeenten ziet men ook het belang van de energietransitie
(warmte). Op termijn, zo bleek uit de bestuurlijke meet-up, werd dit wel meer gezien.
Gemeenten hebben verschillende inschattingen over het belang van een publieke meerderheid van
aandeelhouderschap en de wenselijkheid om met ‘een stem’ te spreken. Het in de toekomst aanbesteden van
afvalverwerking is voor sommige MARN-gemeenten een optie, maar heeft niet voor alle gemeenten de voorkeur.
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ARN B.V.
De ARN is bezig met de transitie van een afval- naar een energiebedrijf. De verwerking van afval vormt nu nog de
belangrijkste inkomstenbron, maar de verwachting en ambitie is dat het aandeel energie in de toekomst steeds
groter wordt. De ARN wil een rol spelen op het gebied van de energietransitie in de regio. Zij is ervan overtuigd
dat zij haar aandeelhouders kan helpen, bijvoorbeeld door het leveren van duurzame energie (onder andere
warmte, biogas, stroom; in de toekomst uitwisselbaar via de smart grid) en het ondersteunen bij nieuwe (lokale)
energieprojecten door kennis, markttoegang et cetera. De ARN heeft aangegeven dat als ARN de keuze moet
maken tussen aandeelhoudende klanten (gemeenten) en niet aandeelhoudende klanten in relatie tot
energielevering, -advies, -projecten, dat ARN primair voor aandeelhoudende gemeenten kiest omdat daar sprake
is van een bestendige relatie. Vanuit ARN is er behoefte aan een eenduidige aansturing vanuit de publieke
aandeelhouders.

Remondis
Remondis is een zeer grote speler die zelf ook bezig is met de transitie van afval naar energie.
Het bedrijf hecht veel belang aan huidige PPS-constructie en wenst deze voort te zetten. Voor Remondis geldt als
doelstelling dat de meerderheid van de aandelen van ARN B.V. in publieke handen is; als (minder gewenst)
alternatief ziet zij een aandeelhouderschap voor zichzelf van 100%.

5.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen
De centrale vraag voor dit onderzoek is:
a.

Welke rol kan en wil GR MARN in de energietransitie spelen (naast wat de gemeenten afzonderlijk doen en
naast wat de gemeenten samen doen in de RES)?

b.

c.

Welke functie kan ARN B.V. daarin hebben?
-

Als er een functie is, kan dat met of zonder aandeelhouderschap van GR MARN?

-

Welke meerwaarde heeft aandeelhouderschap?

Welke samenwerkingsvorm kunnen de aandeelhouders van ARN B.V. aangaan, gebaseerd op de conclusies
onder a en b?

Deze vragen beantwoorden wij als volgt:
a. Welke rol kan en wil GR MARN in de energietransitie spelen (naast wat de gemeenten afzonderlijk doen
en naast wat de gemeenten samen doen in de RES)?
De rol van GR MARN kan worden verbreed naar de energietransitie. Daardoor gaat de GR MARN dienen als een
platform voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming over de energietransitie. Daarnaast is het mogelijk om –
desgewenst – de GR te benutten om tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Van die wens is ons tijdens dit
onderzoek (nog) niet gebleken. GR MARN wordt vooral gezien als potentieel platform voor afstemming over het
beleid en niet als gremium om juridisch bindende besluiten te nemen.
De rol van de GR MARN is daarbij dan in aanvulling op de activiteiten op de schaal van de RES-regio’s, waarvan de
schaal groter is. Bovendien is de geografische reikwijdte daarvan anders.
Met name is een logische rol voor de GR MARN weggelegd waar het gaat om de (sturing op de) activiteiten die
ARN B.V. in het kader van de energietransitie verricht of gaat verrichten voor gemeenten die deelnemen in de GR
MARN. Daarbij geldt dat iedere activiteit haar eigen schaal kent: de schaal waarop het leveren van warmte
mogelijk en rendabel is, is bijvoorbeeld een andere dan de schaal waarop biogas wordt geleverd.
De GR MARN is het juiste instrument om in deze richting te sturen als de gemeenten gezamenlijk willen inzetten
op de energietransitie; (mede) via de ARN en wellicht ook breder (op termijn naar grotere uitbreidingen van het
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warmtenet en/of pilots in andere richtingen). Via de GR MARN kunnen gemeenten dan schaalvoordelen realiseren
in termen van capaciteit, kennis en financiën (c.q. risico’s).
We zien dit nadrukkelijk als groeimodel. Op dit moment zijn gemeenten (nog) terughoudend over gezamenlijkheid
in deze richting. Daarom zal per activiteit en/of initiatief beoordeeld en afgewogen moeten worden of de GR
MARN voor de hand ligt als geschikt instrument en platform. Er kan ook een projectmatige governance worden
opgezet met een andere (juridische) inbedding en verankering dan onder de GR MARN.
Omdat op termijn wel degelijk meer waarde wordt gezien in een rol van de MARN (in eerste instantie in
samenhang met de ARN; maar ook breder) in de energietransitie, kan worden gedacht aan een geleidelijke groei
in die richting via een (gefaseerd) programma met innovatieve pilots en projecten. De governance van deze pilots
en projecten kan apart worden georganiseerd.
b. Welke functie kan ARN B.V. daarin hebben?
-

Als er een functie is, kan dat met of zonder aandeelhouderschap van GR MARN?

-

Welke meerwaarde heeft aandeelhouderschap?

In het kader van dit onderzoek zijn vooralsnog drie functies van ARN B.V. in beeld gekomen:
1.

Leverancier van duurzame warmte (additionele potentie voor 50.000 huishoudens) en andere vormen van
duurzame energie (bijv. groen gas).

2.

(mede)Initiatiefnemer voor het uitbouwen en/of beheren van het warmtenet (cf. de situatie bij HVC).

3.

(mede)Initiatiefnemer van nieuwe, lokale energie-gerelateerde initiatieven. Het is denkbaar dat ARN B.V. in de
toekomst ook op andere, nu nog niet voorziene, aspecten in de energietransitie een functie zou kunnen
vervullen.

Genoemde functies kunnen (theoretisch) ook vanuit enkel de opdrachtgeversrol vorm krijgen. De eigenaarsrol is
niet noodzakelijk, noch voldoende, om genoemde functies te vervullen. De meerwaarde van aandeelhouderschap
volgt uit de mogelijkheid om te sturen als eigenaar in de AvA van ARN B.V. en op basis van andere
(benoemings)rechten op basis van de wet en de statuten. Deze meerwaarde bestaat concreet uit:
•

Sturen op de inhoudelijke koers van ARN B.V. via de AvA. Daaronder is begrepen het soort projecten en
activiteiten dat ARN in de toekomst gaat ondernemen in het kader van de energietransitie alsmede het
stellen van kaders over bijvoorbeeld het rendement en de terugverdientermijn van investeringen.

•

Sturen op de (financiële) continuïteit van ARN B.V. via de AvA. Dit is met name relevant gelet op het grote
publieke belang dat gemoeid is met de continuïteit en stabiliteit van vuilverwerking, en eveneens wat betreft
de te ondernemen activiteiten in het kader van de energietransitie.

•

Sturen op de samenstelling van de directie van ARN B.V. (zie art. 20 van de statuten).

•

Sturing op de samenstelling van de RvC van ARN B.V. (zie art. 26 van de statuten).

Deze rol is aanvullend op sturingsmogelijkheden die volgen uit de opdrachtgeverrelatie. Daarbij verdient het nog
aandacht dat het benutten van ARN B.V. (met name vanwege hun expertise in het opzetten van langjarige
projecten, hun toegang tot marktpartijen en materiedeskundigheid) niet uitsluit dat de gemeenten ook andere
initiatieven – los van ARN B.V. – ontwikkelen.
c. Welke samenwerkingsvorm kunnen de aandeelhouders van ARN B.V. aangaan, gebaseerd op de
conclusies onder a en b?
Op basis van ons onderzoek komen wij tot de conclusie dat een collectieve beweging richting het scenario
MARN+ voor de hand ligt. Aan het inzetten van deze beweging dient dan voor iedere individuele gemeente een
keuze vooraf te gaan of zij dit commitment inderdaad willen aangaan. Dit is van belang voor de stabiliteit van
samenwerking op langere termijn. Deze keuze dient voor 31 december 2020 gemaakt en geeffectueerd te zijn.
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Gemeenten die voor afvalverwerking gebruik willen blijven van de huidige constructie (quasi-inbesteden), zouden
GR MARN als een nuttig instrument moeten blijven gebruiken. Om per gemeente tot een onderbouwde en
politiek gedragen keuze te komen, is het verstandig om eerst te onderzoeken hoe zij staan in de afwegingen die
in hoofdstuk 4 zijn geschetst (actieve rol, eigenaarsrol, schaal); voor nu maar zeker ook richting een toekomst (op
termijn) waarin samenwerking in de energietransitie relevanter wordt en schaalvoordelen geboden zijn.
Afwegingen binnen gemeenten kunnen ertoe leiden dat een of meerdere gemeenten uittreden uit de GR MARN,
mits zij daarvan de consequentie willen aanvaarden dat de afvalverwerking aanbesteed moet gaan worden.
Belangrijk is nu te formuleren aan welke doelen in de energietransitie de GR MARN voor de individuele
gemeenten kan bijdragen.
De GR MARN is in het scenario van MARN+ het platform om tot een gezamenlijke, strategische en beleidsmatige
afstemming te komen over wat ARN kan betekenen voor de regio in het kader van de energietransitie; en
mogelijk breder.
Dit hoeft niet te betekenen dat GR MARN noodzakelijkerwijs de governance-structuur is voor sturing op concrete
projecten en activiteiten met een (grotere of kleinere) schaal dan GR MARN. Bepaalde, concrete activiteiten van
ARN B.V. in het kader van de energietransitie kunnen een projectmatige governance vragen, kortom: andere
(juridische) inbedding en verankering dan onder de GR MARN. Het is raadzaam om steeds per activiteit te bezien
in hoeverre de GR MARN daarvoor een logische schaal en een geschikt vehikel is.

5.5 Advies over de vervolgstappen
Uitgaande van het bovenstaande, willen wij de volgende handelingsperspectieven meegeven:

Advies 1: Publieke waarde
Bepaal een toekomstperspectief op de kortere en langere termijn over de energietransitie. Treed in
dialoog met ARN met de vraag wat zij in beide perspectieven kan betekenen.
De energietransitie is een uitdaging van langere adem. Waar de GR MARN op langere termijn een platform kan
bieden en de schaalvoordelen kan hebben om publieke waarde te creëren, kan deze waarde op kortere termijn
(nog) niet meteen voor iedere deelnemende gemeente worden gerealiseerd. Toch hebben de gemeenten elkaar
op dit vlak nodig; evident is dat zijn het niet alleen kunnen.
Zet daarom in op twee tijdslijnen:
Op langere termijn moeten de gemeenten in het Rijk van Nijmegen stappen nemen in het kader van de
energiestrategie die nu nog op het ‘hogere’ niveau van de RES wordt ontwikkeld. Bepaal reeds in MARN-verband
hoe deze stappen eruit zien, en bezie waar (ook) de ARN hierin een rol kan spelen. Dit laatste omdat de ARN
vooralsnog de grootste bijdrage op dit vlak kan bieden.
Dit leidt tot een groeimodel waarvoor ook op korte termijn stappen kunnen worden gezet.
Het verdient aanbeveling dat de deelnemende gemeenten in de GR MARN als aandeelhouder aan ARN B.V.
verzoeken om met hen in dialoog te treden en tot een concrete uitwerking (in businesscases) te komen van de
functie(s) die ARN kan en wil vervullen op deze kortere termijn. Hierbij is van belang dat in de uitwerking van de
businesscases helder gemaakt wordt wat (per functie) de benodigde investeringen, opbrengsten, kosten en
(opties voor beheersing van) de risico’s zijn. Het is noodzakelijk dat de businesscases concreet genoeg zijn om
individuele gemeenten in staat te stellen een (individuele) afweging te maken.
Op basis van de perspectieven op kortere en langere termijn moet iedere (individuele) gemeente tot de
vaststelling kunnen komen of en in welke mate dit voor hen (individueel) een aantrekkelijk perspectief is (zie
advies 3). Om voor eind 2020 tot politieke besluitvorming te kunnen komen, is van belang dat de gemeenten
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uiterlijk in de zomer van 2020 in gesprek met ARN een gedeeld beeld hebben over wat zij concreet kunnen
betekenen.

Advies 2: Organisatie
Kom tot een actieve sturing vanuit de eigenaarsrol in het kader van de energietransitie en
organiseer ambtelijke expertise
Gezien stap 1; intensiveer de eigenaarsrol, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Concreet gaat het om het organiseren
van gezamenlijke, ambtelijke expertise om het eigenaarschap van ARN B.V. meer actief in te vullen en te komen
tot professioneel opdrachtgeverschap in relatie tot ARN B.V. in het kader van de energietransitie. In eerste
instantie dient dit om te komen tot de onder 1 genoemde dialoog en uitwerking in businesscases.
Ook is het van belang dat er per 1 juli 2020 een nieuwe directeur moet aantreden. Dit geeft GR MARN de kans om
actief te sturen op welk profiel deze directeur moet hebben, zoals kennis van energieprojecten/transitie in de
context van publieke partijen, mits GR MARN deze rol wenst in te vullen.
Bezie vervolgens per zomer 2020 of, en zo ja, waar je de ambtelijke en bestuurlijke expertise meer permanent wil
borgen. Dit zou kunnen door ambtelijke capaciteit en expertise onder te brengen bij GR MARN, bij ARN B.V. of in
een centrumconstructie bij een van de deelnemende gemeenten. Tot het moment dat hierover besloten is, ligt het
voor de hand de ambtelijke werkgroep te laten rapporteren aan het AB van GR MARN.

Advies 3: Legitimiteit
Bepaal als gemeente afzonderlijk en in afstemming met eigen college en raad de deelname aan GR
MARN
Iedere deelnemende gemeente in de GR MARN dient (voor zichzelf) na te gaan of en hoe zij wil (blijven)
deelnemen in de GR MARN. Belangrijke aspecten op basis waarvan de gemeenten deze afweging (individueel)
kunnen maken, zijn:
•

De mate waarin de gemeente wenst om de huidige constructie voor vuilverwerking in stand te laten.

•

De concrete functie die ARN B.V. kan hebben voor de individuele gemeente in relatie tot de energietransitie
(zie advies onder 1).

•

De mate waarin de gemeente daarbij hecht aan sturing via de eigenaarsrol (naast de opdrachtgeversrol), in
het verlengde van het advies onder 2.

Specifiek voor de gemeenten Mook en Middelaar en West Maas en Waal is relevant dat zij in andere RES-regio’s
actief zijn dan de andere deelnemers in GR MARN. Voor hen is van belang om te bekijken in hoeverre zij zich
(ook) in verbinding met de regio Nijmegen willen organiseren in het kader van de energietransitie. Denkbaar is
dat aansluiting bij andere (tactische en operationele) gremia in Rivierenland resp. Noord-Limburg meer voor de
hand ligt. Overigens hoeft het ene het andere niet uit te sluiten, hoewel een meerzijdige oriëntatie onvermijdelijk
tot bestuurlijke en ambtelijke drukte zal leiden.
Verken, in het licht van de verkoop van de aandelen van regio’s Vallei en Rivierenland, de technisch-juridische
mogelijkheden voor het (weer) in balans brengen van de privaat-publiek aandeelhoudersverhouding in de ARN B.V.
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van Avan in de periode maart, april en mei 2019. Via deze informatienota informeren wij
u hierover. Resultaten voor de gemeente Druten worden vergeleken met die van AVAN
breed.
Inhoudelijke boodschap
Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de gebruikers van Avan is aan de
respondenten gevraagd om een oordeel te geven over verschillende onderdelen. In de
bijlage zijn alle onderdelen van het KTO toegevoegd, inclusief een Infografic specifiek
voor de gemeente Druten.
AVAN heeft een doelstelling gesteld voor klanttevredenheid; dit is een 7,6. Op een aantal
onderdelen is de score hoger, maar op een aantal ook duidelijk lager.

Klanttevredenheid Vervoer
Oordeel over het voertuig
Klantvriendelijkheid
Chauffeur
Website AVAN
Klantenservice
Klachtenafhandeling

Regio 2019
7,8
7,9
8,4
6,7
7,3
5,6
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Druten 2019
7,6
7,6
8,3
7,0
7,3
5,8

Druten 2017
7,3
7,4
7,5
-

Openbaar

Zaaknummer: 42762

Klanttevredenheid vervoer
De respondenten in Druten geven Avan gemiddeld een 7,6 voor het vervoer. Op het
gebied van netheid van het voertuig, wordt een 8,1 gescoord. Voor de veiligheid tijdens
het vervoer wordt een 7,9 gescoord.
Gebruik Website AVAN
Ten opzichte van het KTO 2017 is in 2019 circa 8% minder gebruik gemaakt van de
website (www.avan-vervoer.nl). Inwoners blijken per abuis regelmatig “avan.nl” als
domeinnaam te gebruiken.
Klantenservice
Respondenten uit Druten beoordelen de klantenservice met een 7,3. Gebruikers hebben
contact met de klantenservice voor het boeken van een rit of voor vragen over
vervoersmogelijkheden, kenmerken en regels.
Klachtenafhandeling
Het meest opvallend is het cijfer voor de klachtenafhandeling. De respondenten uit
Druten scoren een 5,8 (ten opzichte van een 5,6 regionaal). Het aantal respondenten dat
de afgelopen drie maanden een klacht heeft ingediend over het vervoer is met 26%
afgenomen ten opzichte van 2017.
Om een hogere beoordeling te krijgen dient volgens de respondenten geïnvesteerd te
worden in “het geven van een reactie” en “laten merken dat de klacht serieus genomen
wordt”.
Communicatie
Het KTO wordt besproken met de Advies Raad Sociaal Domein.
Uitvoering of Vervolgstappen
De klachtenafhandeling vraagt om extra actie. Er wordt in 2020 door AVAN extra
aandacht besteed aan het informeren van reizigers over de klachtenprocedure.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Pagina 2 van 2

1 Samenvatting-Avan-respons-2019-191021-def-digitaal_1

Gebruiker
aan het
woord

Klanttevredenheidsonderzoek
onder de gebruikers van Avan 2019

Klanttevredendheidsonderzoek Avan 2019

1. INLEIDING
Avan voert tweejaarlijks een onderzoek uit naar de klanttevredenheid (KTO) onder de gebruikers van
Avan. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in 2017. In 2019 is voor de tweede keer een KTO uitgevoerd. Het
meedoen aan het klanttevredenheidsonderzoek was geheel vrijwillig. Het klanttevredenheidsonderzoek
is blind uitgevoerd, wat betekent dat niet bekend is wie welke antwoorden heeft gegeven.

2. RESPONS

Respondenten en respondentengroepsgrootte

Avan kent in totaal ongeveer 21.000 gebruikers. Deze
gebruikers zijn verdeeld over 18 gemeenten. Om te kunnen
beoordelen of een enquêteonderzoek representatief is, moet
er sprake zijn van een minimaal aantal unieke reacties die het
klanttevredenheidsonderzoek volledig hebben ingevuld. Dit
wordt ook wel de respondentengroepsgrootte genoemd. Om een
actueel beeld te krijgen van de klanttevredenheid is besloten om
gebruikers aan te schrijven die in de periode maart, april en mei
2019 gebruik hebben gemaakt van de diensten van Avan. In totaal
zijn 6488 gebruikers van Avan aangeschreven om deel te nemen
aan het klanttevredenheidsonderzoek. In 2017 zijn in oktober alle
gebruikers van Avan aangeschreven om deel te nemen aan het
klanttevredenheidsonderzoek.

1015

Totaal respons
2587
2089

Digitaal
1029
1472

Minimale
Respondentengroepsgrootte

2

resultaten 2019

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

Papieren
enquête
1558
617

3. REISKENMERKEN

•

De respondenten is gevraagd waarvoor zij het vervoer gebruiken.
Op basis van deze vraag is bepaald van welke vervoersgroep de
respondent gebruik maakt. Hierbij worden twee vervoersgroepen
onderscheiden:

•

Gebruikstoepassing routevervoer
Om naar school te gaan

Gebruikstoepassing vraagafhankelijk vervoer

Om naar jeugdwet
dagbesteding &
dagbehandeling te gaan

19% / 10%

Onder routevervoer wordt verstaan: gebruiker die op aangeven
van de opdrachtgever structureel gebruik maakt van taxivervoer
naar school, werk, dagbesteding of zorgbehandeling.
Onder vraagafhankelijk vervoer wordt verstaan:
vervoersdienst op afroep die alleen rijdt indien deze door de
gebruiker vooraf wordt gereserveerd.

Om te gaan winkelen

3% / 1%

18% / 25%

Om naar een medische
afspraak te gaan, zoals een
specialist of fysiotherapeut

Om op bezoek te gaan bij
familie/kennissen

Om de dagelijkse boodschappen te doen

9% / 7%

57% / 65%

5% / 9%

algemeen
≥ 5 keer per week
± 2-4 keer per week
± 1 keer per week
± 2-3 keer per maand
1 keer per maand
< 1 keer per maand

20%
24%
16%
25%
9%
7%

11%
18%
14%
19%
13%
24%

vraagrouteafhankelijk- vervoer
vervoer
4%
2%
61% 56%
24% 17%
29% 29%
19% 15%
7%
8%
32% 24%
3%
4%
12% 15%
0%
0%
9% 27%
0%
3%

Anders:

9% / 15%

8% / na

50% / 58%

Om naar de WMO dagbesteding te gaan

Frequentie waarmee het vervoer gebuikt wordt

Voor vrije tijd en sport

Om naar het ziekenhuis of
verpleeghuis te gaan voor
bezoek

Voor aansluiting op trein
of bus

35% / 43%

Voor het laatst
gebruik gemaakt

4% / 7%

In de afgelopen week

1 tot 3 maanden
391
geleden
17%
Deze maand
(maar niet deze
week)

518
22%

263
18%
1426
61%

493
34%

696
48%

3. Conclusie
Uit de respons van het KTO 2019 blijkt dat in 2019 minder vaak gebruik gemaakt is van Avan om de dagelijkse boodschappen te doen, te
winkelen, naar een verpleegtehuis of ziekenhuis te gaan voor bezoek, vrije tijd of sport en voor aansluiting op trein en bus ten opzichte
van 2017. Het gebruik van routevervoer om naar school te gaan is echter meer dan verdubbeld. Over het geheel is er een toename van het
aantal gebruiksfuncties. De frequentie waarmee het vervoer wordt gebruikt, voornamelijk het wekelijks gebruik, is zowel bij vraagafhankelijk
vervoer als routevervoer toegenomen. Overall is het aantal ritten ten opzichte van 2017 dan ook zijn toegenomen.

4. VERVOER

Avan

Klanttevredenheid vervoer

2017
1898

2313

2019

Rapportcijfer

Rapportcijfer

7,8

7,5

Norm 2019
De reistijd
Het comfort in de bus of taxi
De veiligheid tijdens het vervoer
De netheid van het voertuig
De stiptheid van het voertuig
De instap van het voertuig
respons

Waardeoordeel over het voertuig waarmee wordt gereisd
resp.
2315
na

rapportcijfer
voertuig

Vraagafhankelijk vervoer
cijfer algemeen 7,8 / 7,6
cijfer voertuig
7,9 / na
resultaten 2019

7,9
Routevervoer
cijfer algemeen
cijfer voertuig

7,6 / 7,0
7,9 / na

7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

7,7
8,0
8,2
8,3
7,5
7,9
2363

vraagafhankelijk
vervoer
2017 2019 2017
7,4
7,9
8,1
8,3
na
na
1945

7,8
8,0
8,3
8,3
7,4
7,7
1719

7,5
7,9
8,2
8,3
na
na
1610

route vervoer

2019

2017

7,5
8,0
8,0
8,3
7,7
8,0
644

6,9
7,7
7,8
8
na
na
321

4. Conclusie
Uit het KTO 2019 blijkt dat de respondenten het vervoer gemiddeld
met een 7,8 beoordelen. De doelstelling van een 7,6 is hiermee
behaald. Ook voor route- en vraagafhankelijk vervoer is de
doelstelling behaald. Ook de afzonderlijke vervoerscomponenten en
het voertuig worden met een 7,6 of hoger beoordeeld. Uitzondering
hierop zijn stiptheid van het voertuig en reistijd. Stiptheid scoort
bij vraagafhankelijk vervoer een 7,4 en een 7,5 over het geheel
genomen. Reistijd scoort bij routevervoer een 7,5 maar over
het geheel een 7,7. Ten opzichte van 2017 worden in 2019 alle
vervoersaspecten hoger beoordeeld.

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk
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5. DE CHAUFFEUR
resp.
2306
na

Avan

Rapportcijfer chauffeur

Norm 2019

cijfer

7,8

norm 7,6

vraagafhankelijk route
vervoer
vervoer

7,8

7,9

Hoe vaak komt het voor dat de vaste
chauffeur(s) worden gewisseld en u
een nieuwe vaste chauffeur krijgt?
resp.
557
172

De klantvriendelijkheid van de
chauffeur
De manier waarop de chauffeur u te
woord staat
De rijstijl van de chauffeur tijdens het
vervoer
De manier waarop de chauffeur helpt
met in- en uitstappen?
Het bij de voordeur ophalen en naar
de voordeur van bestemming brengen
door de chauffeur?
respons

15%
15%
6%
8%

Maandelijks
Af en toe

8,3

8

8,6

7,7

7,6

8,3

na

8,3

na

8,5

na

7,6

8,2

7,9

8,1

7,9

8,3

7,7

7,6

8,2

na

8,2

na

8,2

na

7,6

8,1

na

8,0

na

8,2

na

2281

1945

1709

1616

572

329

5. Conclusie

57%
29%
18%
13%

Ontevreden

18%

Nooit

14%

26%

0

10%

Geen mening

8%
3%

Geen mening

11%

0

10 20 30 40 50 60

2017

7,9

48%

Tevreden
54%
49%

2019

8,4

Bent u tevreden over de manier
waarop u geïnformeerd wordt
over een vervanging van de vaste
chauffeur?

Ik word niet
geïnformeerd

route vervoer

7,6

resp.
533
148

Wekelijks

vraagafhankelijk
vervoer
2017 2019 2017

10 20 30 40 50 60

De chauffeursbeoordeling scoort met
een 7,8 boven de doelstelling van 7,6.
Afzonderlijke chauffeursaspecten worden
in 2019 met een 8 of hoger beoordeeld,
en scoren hoger dan de beoordelingen in
2017. Dit geldt voor alle vervoerstypen.
Respondenten die gebruik maken van
routevervoer hebben recht op een vaste
chauffeur, overige gebruikers hebben
dit recht niet. De wisseling van de vaste
chauffeur vindt in 2019 vaker plaats
dan in 2017. De tevredenheid over de
communicatie over de wisseling van de
vaste chauffeur is in het KTO 2019 hoger
dan in 2017.

6. HULPMIDDELEN
resp.
2329
1986

46%
/ 43%

Tevredenheid vastzetten
hulpmiddelen

13%
/ 16%

7%
/ 8%

29%
/ 31%

1%
/ 1%

45%
/65%

26%

Neutraal

Tevreden

Niet van toepassing 24% / 15%

6. Conclusie

4% / 4% Ja
9% / 10% Ja, zittend in mijn rolstoel

5% / 5% Nee, enkel mijn hulpmiddel staat op de lift
81% / 80% Nee

resultaten 2019

Geen mening 24% / 8%

Zeer
tevreden

1% / 1% ja, zittend op mijn scootmobiel

4

Gaat regelmatig fout 1% / 2%

(onvoldoende kennis of hulpmiddelen niet aanwezig)

Gaat altijd goed

Gebruik lift voertuig
resp.
2299
1938

(onvoldoende kennis of hulpmiddelen niet aanwezig)

16%

Zeer
Ontevreden
ontevreden

5%
/ 6%

Gaat wel eens fout 6% / 10%

resp.
2145
1106

2%

16%
/ na

Omgang hulpmiddelen chauffeur

54%

resp.
406
na

2%

0%
/ 10%

Het vervoer zonder hulpmiddelen is in 2019 met 3% toegenomen
naar 46% ten opzichte van 2017. Ongeveer 80% van de
respondenten geeft aan minimaal tevreden te zijn met het
vastzetten van de hulpmiddelen. Bij de hulp die de chauffeur biedt
bij het gebruik van hulpmiddelen geeft 45% van de gebruikers aan
dat het altijd goed gaat. Dit is een daling van 20% ten opzichte van
2017. Op basis van 2019 is 23 keer oneigenlijk gebruik gemaakt van
de lift, procentueel is het gebruik in 2019 gelijk aan 2017.

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

7. WEBSITE WWW.AVAN-VERVOER.NL

Gebruikt u uw persoonlijke pagina voor bijvoorbeeld het
afmelden van het vervoer?

Heeft u informatie opgezocht op de website van Avan
resp.
2276
1977

JA

NEE

weet niet
/ n.v.t.

47% / 27%

46% / 48%

7% / 25%

Hoe gemakkelijk kunt u informatie vinden
op de website van Avan
resp.
2160
na
2%

4%

Helemaal
niet
makkelijk

Niet
makkelijk

12%

Neutraal

16%

Makkelijk

resp.
2147
na

JA

NEE

weet niet
/ n.v.t.

22% / na

49% / na

29% / na

Rapportcijfer website Avan / Persoonlijke pagina
54%

resp.
1013
na

resp.
981
na

5%
Heel
makkelijk

Rapportcijfer

Geen
antwoord

6,7

2017 na / norm.7,6

Rapportcijfer

6,8

2017 na / norm.7,6

7. Conclusie
Ten opzichte van 2017 is in 2019 ongeveer 20% meer van de website (www.avan-vervoer.nl) gebruik gemaakt. Ongeveer 54% van de
respondenten uit het 2019 heeft de gezochte informatie op de website makkelijk kunnen vinden. De website wordt beoordeeld met een
6,7. Dit is onder het beoogde doel van een 7,6. Uit opmerkingen van respondenten uit het 2019 blijkt dat regelmatig per abuis avan.nl als
domeinnaam wordt gebruikt. Hierdoor komen deze e-mails niet bij de vervoersorganisatie aan. Ongeveer 22% van de respondenten maakt
gebruik van de persoonlijke pagina op de website. De persoonlijke pagina wordt beoordeeld met een 6,8.

8. KLANTENSERVICE
Avan heeft een klantenservice. De gebruiker kan contact opnemen met de klantenservice voor verschillende vragen aangaande algemene
informatie over vervoersmogelijkheden en bijbehorende kenmerken en regels. Ook kunnen gebruikers met de klantenservice contact
opnemen om een rit te boeken. Hiervoor is een separaat telefoonnummer beschikbaar. De regiecentrale is verantwoordelijk voor de
inrichting en werking van de klantenservice.

Heeft u de afgelopen drie maanden wel eens contact
gehad met de vervoerscentrale van Avan?

resp.
2301
2032

JA 68%
68%
NEE 25%
32%

Tevredenheid (aspecten) klantenservice

rapportcijfer

7,3 / 7,4
norm 7,6

weet niet/ 7%
geen antwoord 0%

resp.
2233
1632

Hoe vaak komt het voor dat wordt gevraagd of u eerder
of later dan de gewenste tijd opgehaald kunt worden?
47%
resp.
2338
39%
33%
876
29%

9%

Nooit

Af en toe

resultaten 2019

6%

Regelmatig

12% 10%
2%

4%

3%

Altijd

n.v.t.

5%

De snelheid waarmee de telefoon wordt
beantwoord
De klantvriendelijkheid van de
medewerker(s)
De manier waarop uw vraag / opmerking
wordt afgehandeld
De hulpvaardigheid van de telefonist(e)
bij de ritreservering
De deskundigheid van de telefonist(e) bij
informatieverstrekking
Afmelden van een rit

2019 2017
7,5
7,2
8

7,7

7,7

na

8

na

7,6

na

8

7,2

8. Conclusie
De algemene tevredenheid is in het KTO 2019 met een tiende punt
gezakt ten opzichte van 2017 naar 7.3. De afzonderlijke aspecten
worden in 2019 echter hoger beoordeeld. Alle aspecten scoren
boven de beoogde 7,6, met uitzondering van de snelheid waarmee
de telefoon wordt beantwoord. Dit aspect wordt met een 7,5
beoordeeld, drie tiende punt hoger dan in 2017. Ten opzichte van
2017 is het percentage aan verzoeken om eerder dan wel later
opgehaald te worden met 12% toegenomen.

Geen
mening

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk
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9. KLACHTENAFHANDELING

Tevredenheid over afhandeling van de klacht

Weet u waar u eventuele klachten over
vervoer kunt melden?
resp.
2210
1818

JA

dat weet ik

NEE
NEE

ik ga op zoek als ik
een klacht heb
en ik meld mijn
klacht(en) ook niet

54%

64%

33%

26%

13%

10%

resp.
1738
610

Heeft u de afgelopen drie maanden een klacht
ingediend over het vervoer door Avan?
resp.
2261
1907

JA
NEE

14%

32%

83%

68%

Weet niet / geen antwoord

16%

Helemaal niet
opgehaald

11%
8%

na

5,9

61%

na

6,2
7

61%
56%

na
na

6,6

57%

5,1

Het probleem
werd niet
opgelost

14%

Dat wil ik
liever niet
zeggen

Gedrag van de
chauffeur

6%

Andere
reden

resp.
516
na

Niet op tijd
opgehaald

Anders

cijfer

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw
klacht, over welk aspect bent u dan niet tevreden?

3%

Ingekomen klachten betreffen het volgende...
resp.
1937
na

De manier waarop klachten
kunnen worden ingediend
De wijze waarop de klacht is
afgehandeld
De snelheid van afhandeling
De klantvriendelijkheid van de
medewerkers
De deskundigheid van de
medewerkers

cijfer weet
niet
6,4
60%

21%

20%
18%
6%

Ik werd
onbeleefd te
woord gestaan

Geen antwoord
69%

8%

Ik werd niet
begrepen

12%

Ik heb er
niets meer
van gehoord

Ik werd
niet serieus
genomen

Rapportcijfer klachtenafhandeling
Bent u terug gebeld naar aanleiding van uw klacht?
resp.
596
502

JA

NEE

32%

68%

22%

78%

resp.
568
na

5,6
/ na

Heeft u een schriftelijke reactie
ontvangen over uw klacht?*
nvt

resp.
1987
605

Ja, < 2 wkn
Ja, > 2 wkn

*Voorkeursmogelijkheid
Weet niet
reactie per e-mail is
niet meegenomen.

9. Conclusie

29%

14%
7%

Ja

36%

3%
17%

Nee

44%
44%

6%

0

10

20

30

40

50

Wat was de laatste reactie op uw klacht?
resp.
752
617

35%

Ik ben in mijn gelijk gesteld

50%
11%
17%

Ik ben niet in mijn gelijk gesteld
Ik heb geen reactie ontvangen

27%

Mijn klacht is nog in behandeling

4%
0%

6

resultaten 2019

Rapportcijfer

42%

13%

Het percentage respondenten dat in de afgelopen drie maanden
een klacht heeft ingediend over het vervoer is in 2019 met 18%
afgenomen ten opzichte van 2017. Het merendeel van de klachten
betreft het niet komen ophalen, gevolgd door het niet tijdig ophalen.
Ongeveer 32% van de respondenten KTO 2019 die een klacht hebben
ingediend is teruggebeld. Dit is een toename van 10% ten opzichte van
2017. Het percentage dat geen schriftelijke reactie heeft ontvangen
is in 2019 met 27% gedaald. Het percentage dat geen reactie heeft
ontvangen is aanzienlijk toegenomen in 2019 met 15%. In 2017 werd
de deskundigheid van de medewerkers van de klachtafhandeling
beoordeeld met een 5.1, in 2019 is deze beoordeling een 6,6. Het
tevredenheidscijfer betreffende de afhandeling van klachten is
een 5,6. Om een hogere beoordeling te krijgen dient volgens 2019
geïnvesteerd te worden in “het geven van een reactie” (12%) en de
respondent “laten merken dat de klacht serieus wordt genomen”
(12%).

10% 20% 30% 40% 50%

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

10. PROBLEEMINVENTARISATIE DOOR GEBRUIKER
Het grootste probleem met het vervoer is
Er zijn geen problemen

resp.
2288
1898

Dat mijn klachten niet leiden
tot verbetering

Dat de vervoerder niet doet
wat hij moet doen

Dat de vervoerder niet goed
communiceert bij problemen

Dat de spelregels niet goed
passen bij mijn situatie

Dat ik niet de indicatie krijg
die ik nodig heb
2019 Avan
2017
2019 route
2017
2019 vraagafhankelijk
2017

Geen mening

0

10

20

30

Avan

Er zijn geen problemen
Dat mijn klachten niet leiden tot verbetering
Dat de vervoerder niet doet wat hij moet doen
Dat de vervoerder niet goed communiceert bij problemen
Dat de spelregels niet goed passen bij mijn situatie
Dat ik niet de indicatie krijg die ik nodig heb
Geen mening

resultaten 2019

2019

2017

56%
6%
2%
5%
3%
1%
27%

41%
7%
5%
7%
4%
1%
35%

40
route
vervoer
2019
50%
8%
4%
9%
3%
1%
24%

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

50

2017
34%
13%
11%
14%
3%
2%
23%

60

vraagafhankelijk
vervoer
2019
2017
57%
6%
2%
3%
3%
1%
29%

43%
6%
4%
5%
4%
1%
37%
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Wanneer er iets misgaat met de rit is dat meestal?
resp.
2207
1661

Er gaat nooit iets mis

Dat mijn rit wordt gecombineerd
met te veel andere reizigers
Dat men niet goed opneemt
wat ik telefonisch doorgeef

Dat het vervoer niet wordt
afgestemd op mijn indicatie

Dat de terugbelservice niet werkt

Dat de chauffeur iets verkeerd
doet of iets nalaat

Geen mening

Overige (geef nadere toelichting)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019 Avan
2017
2019 route
2017
2019 vraagafhankelijk
2017
Avan

Er gaat nooit iets mis
Dat mijn rit wordt gecombineerd met te veel andere reizigers
Dat men niet goed opneemt wat ik telefonisch doorgeef
Dat het vervoer niet wordt afgestemd op mijn indicatie
Dat de terugbelservice niet werkt
Dat de chauffeur iets verkeerd doet of iets nalaat
Geen mening
Overige (geef nadere toelichting)

2019

2017

route
vervoer
2019

35%
17%
5%
1%
4%
5%
33%
12%

27%
18%
6%
3%
5%
6%
34%
na

37%
12%
5%
2%
2%
8%
34%
na

2017
28%
19%
9%
7%
2%
13%
22%
na

vraagafhankelijk
vervoer
2019
2017
33%
19%
5%
1%
5%
4%
33%
na

28%
18%
6%
2%
6%
5%
35%
na

10. Conclusie
Het percentage respondenten dat geen problemen ervaart is ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen naar 56%. De ervaren problemen
zijn ten opzichte van 2017 in 2019 gelijk gebleven of afgenomen. Zowel in 2017 als in 2019 worden binnen het routevervoer meer klachten
ervaren dan binnen het vraagafhankelijke vervoer. Uit 2019 blijkt dat het merendeel van de respondenten ervaart dat de routes met te veel
reizigers worden gecombineerd.

resultaten 2019

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

Datum: 21 oktober 2019
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1 Samenvatting-Avan-respons-2019-Druten

Druten
Klanttevredenheidsonderzoek
onder de gebruikers van Avan 2019

Klanttevredendheidsonderzoek Avan 2019
DRUTEN

1. INLEIDING
Avan, waaraan de gemeente Wijchen deelneemt, voert tweejaarlijks een onderzoek uit naar de
klanttevredenheid (KTO) onder de gebruikers van Avan. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in 2017. In
2019 is voor de tweede keer een KTO uitgevoerd. De onderliggende resultaten geven de respons weer
van de gebruikers binnen de gemeente Wijchen. Het meedoen aan het klanttevredenheidsonderzoek
was geheel vrijwillig. Het klanttevredenheidsonderzoek is blind uitgevoerd, wat betekent dat niet
bekend is wie welke antwoorden heeft gegeven.

2. RESPONS GEMEENTE DRUTEN

Respondenten en respondentengroepsgrootte

Avan kent in totaal ongeveer 21.000 gebruikers. Deze gebruikers
zijn verdeeld over 18 gemeenten. De gemeente Druten kent 306
gebruikers. Om te kunnen beoordelen of een enquêteonderzoek
representatief is, moet er sprake zijn van een minimaal aantal
unieke reacties die het klanttevredenheidsonderzoek volledig
hebben ingevuld. Dit wordt ook wel de respondentengroepsgrootte
genoemd. Om een actueel beeld te krijgen van de klanttevredenheid
is besloten om gebruikers aan te schrijven die in de periode
maart, april en mei 2019 gebruik hebben gemaakt van de diensten
van Avan. In totaal zijn 207 gebruikers van de gemeente Druten
aangeschreven om deel te nemen aan
het klanttevredenheidsonderzoek. In
2017 zijn in oktober alle gebruikers van
Avan aangeschreven om deel te nemen
aan het klanttevredenheidsonderzoek.

100

Totaal respons
174
100

Digitaal
91
82

Minimale
Respondentengroepsgrootte

2

resultaten 2019

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

Papieren
enquête
83
18

3. REISKENMERKEN

•

De respondenten is gevraagd waarvoor zij het vervoer gebruiken.
Op basis van deze vraag is bepaald van welke vervoersgroep de
respondent gebruik maakt. Hierbij worden twee vervoersgroepen
onderscheiden:

•

Gebruikstoepassing routevervoer
Om naar school te gaan

10% / 11%

Onder routevervoer wordt verstaan: gebruiker die op aangeven
van de opdrachtgever structureel gebruik maakt van taxivervoer
naar school, werk, dagbesteding of zorgbehandeling.
Onder vraagafhankelijk vervoer wordt verstaan:
vervoersdienst. op afroep die alleen rijdt indien deze door de
gebruiker vooraf wordt gereserveerd.

Gebruikstoepassing vraagafhankelijk vervoer

Om naar jeugdwet
dagbesteding &
dagbehandeling te gaan

Om te gaan winkelen

2% / 0%

13% / 18%

Om naar een medische
afspraak te gaan, zoals een
specialist of fysiotherapeut

Om op bezoek te gaan bij
familie/kennissen

Om de dagelijkse boodschappen te doen

3% / 2%

59% / 67%

2% / 3%

11%
18%
18%
31%
10%
12%

≥ 5 keer per week
± 2-4 keer per week
± 1 keer per week
± 2-3 keer per maand
1 keer per maand
< 1 keer per maand

11%
15%
18%
17%
14%
23%

11% / 16%

9% / na

Om naar het ziekenhuis of
verpleeghuis te gaan voor
bezoek

Voor aansluiting op trein
of bus

41% / 45%

Voor het laatst
gebruik gemaakt

algemeen

Anders:

61% / 54%

Om naar de WMO dagbesteding te gaan

Frequentie waarmee het vervoer gebuikt wordt

Voor vrije tijd en sport

1 tot 3
maanden
geleden
Deze maand
(maar niet
deze week)

3% / 6%

In de
afgelopen
week
24%

+6 mnd
3-6 mnd

1 tot 3
mnd

54%

1%

Afgelopen
week

7%

13%
24%

22%

55%

Deze maand

3. Conclusie
Uit de respons van het KTO 2019 blijkt dat in 2019 minder vaak gebruik gemaakt is van Avan om de dagelijkse boodschappen te doen, te
winkelen, naar een verpleegtehuis of ziekenhuis te gaan voor bezoek, vrije tijd of sport en voor aansluiting op trein en bus ten opzichte
van 2017. Het gebruik van routevervoer om naar de dagbesteding te gaan is licht toegenomen. De frequentie waarmee het vervoer wordt
gebruikt, voornamelijk meermaals per week is licht toegenomen. Het meerdere malen gebruik per maand is bijna verdubbeld. Overall is het
aantal ritten ten opzichte van 2017 dan ook toegenomen.

4. VERVOER

Avan

Klanttevredenheid vervoer

2019

Norm

2017

Rapportcijfer

Rapportcijfer

7,6

7,3

De reistijd
Het comfort in de bus of taxi
De veiligheid tijdens het vervoer
De netheid van het voertuig
De stiptheid van het voertuig
De instap van het voertuig

Waardeoordeel over het voertuig waarmee wordt gereisd

rapportcijfer
voertuig

resultaten 2019

7,6

7,4
7,9
8,0
8,1
7,0
7,8

2019
7,2
7,8
7,9
8,1
na
na

2017
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

4. Conclusie
Uit het KTO 2019 blijkt dat de respondenten het vervoer gemiddeld
met een 7,6 beoordelen. De doelstelling van een 7,6 is hiermee
behaald. Ook de afzonderlijke vervoerscomponenten en het
voertuig worden met een 7,6 of hoger beoordeeld. Uitzondering
hierop zijn stiptheid van het voertuig en reistijd. Stiptheid een 7,0.
Reistijd scoort een 7,4. Ten opzichte van 2017 worden in 2019 alle
vervoersaspecten hoger of gelijk beoordeeld.

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk
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5. DE CHAUFFEUR
Rapportcijfer chauffeur
Avan
Norm

cijfer

De klantvriendelijkheid van de chauffeur
De manier waarop de chauffeur u te woord
staat
De rijstijl van de chauffeur tijdens het vervoer
De manier waarop de chauffeur helpt met
in- en uitstappen?
Het bij de voordeur ophalen en naar de
voordeur van bestemming brengen door de
chauffeur?

7,9

norm 7,6

Hoe vaak komt het voor dat de vaste
chauffeur(s) worden gewisseld en u
een nieuwe vaste chauffeur krijgt?

Wekelijks

Bent u tevreden over de manier
waarop u geïnformeerd wordt
over een vervanging van de vaste
chauffeur?
Ik word niet
geïnformeerd

5%
8%

Maandelijks

20%

Nooit
Geen mening
0

10

20

Ontevreden

33%

30

60%
19%
20%

50%

28%

8%

50%

Tevreden

26%

Af en toe

0%
1%
31%

Geen mening
40

50

10%

0

2017

7,6
7,6

8,3
8,2

7,4
na

7,6
7,6

7,9
8,0

7,2
na

7,6

8,2

na

5. Conclusie

21%
0%

2019

10 20 30 40 50 60

De chauffeursbeoordeling scoort met
een 7,9 boven de doelstelling van 7,6.
Afzonderlijke chauffeursaspecten worden
in 2019 hoger beoordeeld dan de norm,
en scoren hoger dan de beoordelingen in
2017. Dit geldt voor alle vervoerstypen.
Respondenten die gebruik maken van
routevervoer hebben recht op een vaste
chauffeur, overige gebruikers hebben
dit recht niet. De wisseling van de vaste
chauffeur vindt in 2019 vaker plaats dan in
2017. D gebruikers die geïnformeerd wordt
zijn tevreden over de communicatie over de
wisseling van de vaste chauffeur.

6. HULPMIDDELEN
54%
/ 56%
Tevredenheid vastzetten
hulpmiddelen

9%
/ 14%

6%
/ 2%

23%
/ 18%

1%
/ 1%

70%

15%

9%

0%

Neutraal

Tevreden

Gaat regelmatig fout 0% / 8%

(onvoldoende kennis of hulpmiddelen niet aanwezig)

Geen mening 33% / 10%

Niet van toepassing 21% / 18%

Zeer
tevreden

6. Conclusie

1% / 2% Ja
7% / 8% Ja, zittend in mijn rolstoel
2% / 1% ja, zittend op mijn scootmobiel
3% / 3% Nee, enkel mijn hulpmiddel staat op de lift
87% / 86% Nee

42%
/59%

(onvoldoende kennis of hulpmiddelen niet aanwezig)

Gaat altijd goed

Gebruik lift voertuig

resultaten 2019

3%
/ 6%

Gaat wel eens fout 3% / 59%

Zeer
Ontevreden
ontevreden

4

16%
/ na

Omgang hulpmiddelen chauffeur

2017 na

7%

0%
/ 0%

Het vervoer zonder hulpmiddelen is in 2019 met 2% afgenomen
naar 54% ten opzichte van 2017. Ongeveer 85% van de
respondenten geeft aan minimaal tevreden te zijn met het
vastzetten van de hulpmiddelen. Bij de hulp die de chauffeur biedt
bij het gebruik van hulpmiddelen geeft 42% van de gebruikers aan
dat het altijd goed gaat. Dit is een daling van 17% ten opzichte van
2017. Op basis van 2019 is vaker oneigenlijk gebruik gemaakt van de
lift.

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

7. WEBSITE WWW.AVAN-VERVOER.NL

Gebruikt u uw persoonlijke pagina voor bijvoorbeeld het
afmelden van het vervoer?

Heeft u informatie opgezocht op de website van Avan

JA

NEE

weet niet
/ n.v.t.

JA

NEE

weet niet
/ n.v.t.

27% / 39%

66% / 39%

7% / 43%

19% / na

41% / na

39% / na

Hoe gemakkelijk kunt u informatie vinden
op de website van Avan

3%

1%
Helemaal
niet
makkelijk

Niet
makkelijk

9%
Neutraal

65%

Rapportcijfer website Avan / Persoonlijke pagina

16%
5%
Makkelijk

Heel
makkelijk

Rapportcijfer

Geen
antwoord

7,0

2017 na / norm.7,6

Rapportcijfer

7,2

2017 na / norm.7,6

7. Conclusie
Ten opzichte van 2017 is in 2019 ongeveer 8% minder van de website (www.avan-vervoer.nl) gebruik gemaakt. Ongeveer 62% van de
respondenten uit het 2019 heeft de gezochte informatie op de website makkelijk kunnen vinden. De website wordt beoordeeld met een
7,0. Dit is onder het beoogde doel van een 7,6. Uit opmerkingen van respondenten uit het 2019 blijkt dat regelmatig per abuis avan.nl als
domeinnaam wordt gebruikt. Hierdoor komen deze e-mails niet bij de vervoersorganisatie aan. Ongeveer 19% van de respondenten maakt
gebruik van de persoonlijke pagina op de website. De persoonlijke pagina wordt beoordeeld met een 7,2.

8. KLANTENSERVICE
Avan heeft een klantenservice. De gebruiker kan contact opnemen met de klantenservice voor verschillende vragen aangaande algemene
informatie over vervoersmogelijkheden en bijbehorende kenmerken en regels. Ook kunnen gebruikers met de klantenservice contact
opnemen om een rit te boeken. Hiervoor is een separaat telefoonnummer beschikbaar. De regiecentrale is verantwoordelijk voor de
inrichting en werking van de klantenservice.

Heeft u de afgelopen drie maanden wel eens contact
gehad met de vervoerscentrale van Avan?

JA 50%
62%
NEE 41%
13%

Tevredenheid (aspecten) klantenservice

rapportcijfer

7,3 / 7,5

weet niet/ 9%
geen antwoord 24%

norm 7,6

Hoe vaak komt het voor dat wordt gevraagd of u eerder
of later dan de gewenste tijd opgehaald kunt worden?
43%

45%
38%

36%

De snelheid waarmee de telefoon wordt
beantwoord
De klantvriendelijkheid van de
medewerker(s)
De manier waarop uw vraag / opmerking
wordt afgehandeld
De hulpvaardigheid van de telefonist(e)
bij de ritreservering
De deskundigheid van de telefonist(e) bij
informatieverstrekking
Afmelden van een rit

2019 2017
7,3
7,7
7,6

8,2

7,4

na

7,8

na

7,3

na

7,8

8,5

8. Conclusie
De algemene tevredenheid is in het KTO 2019 met twee tiende
punt gezakt ten opzichte van 2017 naar 7.3. Ook bij de afzonderlijke
aspecten is sprake van een daling in tevredenheid. De helft van de
aspecten scoren boven de beoogde 7,6. De aspecten die in 2017 zijn
beoordeeld scoren in 2019 lager.

11%
7%

5%

4%
0%

Nooit

Af en toe

resultaten 2019

Regelmatig

Altijd

4%

n.v.t.

4%

4%

Geen
mening

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk
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9. KLACHTENAFHANDELING
Weet u waar u eventuele klachten over
vervoer kunt melden?

JA

dat weet ik

NEE
NEE

ik ga op zoek als ik
een klacht heb
en ik meld mijn
klacht(en) ook niet

Tevredenheid over afhandeling van de klacht

48%

7%

29%

14%

23%

79%

De manier waarop klachten
kunnen worden ingediend
De wijze waarop de klacht is
afgehandeld
De snelheid van afhandeling
De klantvriendelijkheid van de
medewerkers
De deskundigheid van de
medewerkers

Heeft u de afgelopen drie maanden een klacht
ingediend over het vervoer door Avan?

JA
NEE

Weet niet / geen antwoord

12%

38%

85%

62%

3%

na

6,2

na

5,8
7,5

na
na

6,5

5,8

Het probleem werd
niet opgelost

15%

Niet op tijd
opgehaald

8%

cijfer
na

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw
klacht, over welk aspect bent u dan niet tevreden?

Ingekomen klachten betreffen het volgende...
Anders

cijfer
6,7

Ik heb er niets
meer van gehoord

15%

12%

Helemaal niet
opgehaald

11%

Andere
reden

62%

12%

Ik werd niet
serieus genomen

9%
71%

9%

0%
Gedrag van de
chauffeur

Geen antwoord

6%

Ik werd niet begrepen

Ik werd onbeleefd te
woord gestaan
Dat wil ik liever niet zeggen

Rapportcijfer klachtenafhandeling
Bent u terug gebeld naar aanleiding van uw klacht?

JA

NEE

?

8%

16%

77%

22%

56%

22%

Rapportcijfer

5,8
/ na

Heeft u een schriftelijke reactie
ontvangen over uw klacht?*
nvt

6%
2%

Ja, < 2 wkn

Ja

Ja, > 2 wkn

39%
5%
13%

Nee
*Voorkeursmogelijkheid
Weet niet
reactie per e-mail is
niet meegenomen.

9. Conclusie

28%

45%
51%

10%

0

10

20

30

40

50

Wat was de laatste reactie op uw klacht?
48%
43%

Ik ben in mijn gelijk gesteld
7%
13%

Ik ben niet in mijn gelijk gesteld

33%
37%

Ik heb geen reactie ontvangen
11%
7%

Mijn klacht is nog in behandeling
0%

6

resultaten 2019

Het percentage respondenten dat in de afgelopen drie maanden een
klacht heeft ingediend over het vervoer is in 2019 met 26% afgenomen
ten opzichte van 2017. Het merendeel van de klachten betreft het
niet komen ophalen, gevolgd door het niet tijdig ophalen. Ongeveer
8% van de respondenten KTO 2019 die een klacht hebben ingediend
is teruggebeld. Dit is een afname van 14% ten opzichte van 2017. Het
percentage dat geen schriftelijke reactie heeft ontvangen is in 2019
met 32% gedaald. Het percentage dat geen reactie heeft ontvangen
is eveneens met 32% afgenomen. In 2017 werd de deskundigheid
van de medewerkers van de klachtafhandeling beoordeeld met een
5.8, in 2019 is deze beoordeling een 6,5. Het tevredenheidscijfer
betreffende de afhandeling van klachten is een 5,8. Om een hogere
beoordeling te krijgen dient volgens 2019 geïnvesteerd te worden in
“het geven van een reactie” (15%) en de respondent “laten merken
dat de klacht serieus wordt genomen” (15%).

10% 20% 30% 40% 50%

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

10. PROBLEEMINVENTARISATIE DOOR GEBRUIKER
Het grootste probleem met het vervoer is
Er zijn geen problemen

Dat mijn klachten niet leiden
tot verbetering

Dat de vervoerder niet doet
wat hij moet doen

Dat de vervoerder niet goed
communiceert bij problemen

Dat de spelregels niet goed
passen bij mijn situatie

Dat ik niet de indicatie krijg
die ik nodig heb

Geen mening

0

10

20

30

40

Er zijn geen problemen
Dat mijn klachten niet leiden tot verbetering
Dat de vervoerder niet doet wat hij moet doen
Dat de vervoerder niet goed communiceert bij problemen
Dat de spelregels niet goed passen bij mijn situatie
Dat ik niet de indicatie krijg die ik nodig heb
Geen mening

resultaten 2019

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

50

60

2019

2017

56%
6%
4%
6%
2%
0%
27%

44%
9%
1%
9%
8%
0%
28%

7

Wanneer er iets misgaat met de rit is dat meestal?
Er gaat nooit iets mis

Dat mijn rit wordt gecombineerd
met te veel andere reizigers
Dat men niet goed opneemt
wat ik telefonisch doorgeef

Dat het vervoer niet wordt
afgestemd op mijn indicatie

Dat de terugbelservice niet werkt

Dat de chauffeur iets verkeerd
doet of iets nalaat

Geen mening

Overige (geef nadere toelichting)

0

5

10

15

20

25

30

Er gaat nooit iets mis
Dat mijn rit wordt gecombineerd met te veel andere reizigers
Dat men niet goed opneemt wat ik telefonisch doorgeef
Dat het vervoer niet wordt afgestemd op mijn indicatie
Dat de terugbelservice niet werkt
Dat de chauffeur iets verkeerd doet of iets nalaat
Geen mening
Overige (geef nadere toelichting)

35

40

2019

2017

40%
17%
5%
1%
4%
2%
31%
8%

24%
30%
5%
3%
4%
5%
29%
na

10. Conclusie
Het percentage respondenten dat geen problemen ervaart is ten opzichte van 2017 met 12% toegenomen naar 56%. De ervaren problemen
zijn ten opzichte van 2017 in 2019 gelijk gebleven of afgenomen. Uitzondering hierop is dat de vervoerder niet doet wat hij moet doen, hierbij is
een toename van 3%. Uit 2019 blijkt dat het merendeel van de respondenten ervaart dat de routes met te veel reizigers worden gecombineerd.

resultaten 2019

resultaten 2017 | na = not available | % boven 100% = meerdere antwoorden mogelijk

Datum: 17 november 2019
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12.1.3 Nieuwe hulpmiddelenleverancier
1 Dossier 1194 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1194

Extern Zaak ID

Z/20/042387

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.3

Omschrijving

Nieuwe hulpmiddelenleverancier

Organisatieonderdeel

domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeugd en
gezondheid

Eigenaar

Beekmans, Lies

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf

P6 Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Druten

Elk van, S (Sjef)

Telefoonnummer steller

0646824187

E-mail adres steller

l.beekmans@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota voor de gemeenteraad: Nieuwe hulpmiddelenleverancier
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

3 maart 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota voor de gemeenteraad over de nieuwe
hulpmiddelenleverancier Welzorg

1 Informatienota voor de gemeenteraad: Nieuwe hulpmiddelenleverancier

Niet openbaar

Zaaknummer: 42387

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Nieuwe hulpmiddelenleverancier
Kernboodschap
De gemeente Druten krijgt per 1 juni 2020 een nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen.
Eerdere besluiten
Datum
Jan. 2020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Voorlopige gunning Europese aanbesteding hulpmiddelen Rijk van
Nijmegen (Z/20/042387)

Toelichting
Op basis van de Wmo zijn gemeenten verplicht hun inwoners te compenseren voor
beperkingen die zij ondervinden bij het normale gebruik van hun woning, het verplaatsen
in en om de woning, het lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van
andere mensen. Het aanbieden van hulpmiddelen kan een oplossing zijn die bijdraagt
aan de beoogde zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.
Bij het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen gaat het om:
1. Vervoersvoorzieningen (scootmobielen, aangepaste fietsen)
2. Rolstoelvoorzieningen (handbewogen en elektrische rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (douchestoelen, toiletvoorzieningen, tilliften)
Naast de levering van de hulpmiddelen gaat het ook om het selecteren van het juiste
hulpmiddel, het op maat maken van de hulpmiddelen, gebruiksinstructie en de service en
het onderhoud.
De huidige raamovereenkomst voor Wmo-hulpmiddelen loopt af op 1 juni 2020 en kan
niet meer verlengd worden. Daarom zijn de gemeenten van het Rijk van Nijmegen in
2019 een Europese aanbesteding gestart om een nieuwe leverancier voor Wmohulpmiddelen te selecteren.
De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de offertes zijn beoordeeld op prijs en
kwaliteit. Op 28 januari 2020 heeft het college het voornemen uitgesproken om de
opdracht inzake Wmo-hulpmiddelen, ingaande 1 juni 2020, voorlopig te gunnen aan
Welzorg Nederland B.V.
Alle verificatiestukken zijn inmiddels ontvangen en positief beoordeeld. De gesprekken
met de niet gegunde partijen zijn gevoerd en de bezwaartermijn is inmiddels verstreken.
Daarmee is de gunning nu definitief.
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Gevolgen
Vanaf 1 juni 2020 sluit de gemeente een raamovereenkomst met Welzorg Nederland B.V.
voor de levering, het onderhoud en de service van Wmo-hulpmiddelen.
Nieuwe toewijzingen voor Wmo-hulpmiddelen worden vanaf 1 juni 2020 uitgevoerd door
Welzorg Nederland B.V.
Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwregeling van maximaal 4 jaar.
Klanten met een hulpmiddel van Medipoint behouden hun hulpmiddel en Medipoint blijft
het onderhoud, de reparatie en service uitvoeren. Afbouw gaat zoveel mogelijk via
natuurlijk verloop (verhuizing, technische afschrijving hulpmiddel, wijziging indicatie,
overlijden). In de gemeente Druten staan momenteel ongeveer 450 hulpmiddelen van
Medipoint uit. De inwoners die deze hulpmiddelen hebben, krijgen dus niet direct met
een andere leverancier te maken.
Communicatie
Inwoners voor wie er wat verandert, ontvangen een brief.
De Adviesraad Sociaal Domein Druten wordt over de definitieve gunning geïnformeerd.
Uitvoering of Vervolgstappen
We starten met de nieuwe leverancier het implementatietraject.
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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Leidraad voor zonne-energie gemeente Druten
Kernboodschap
Op 20 februari heeft de gemeenteraad de visie op zonne-energie Druten Wijchen
vastgesteld. De visie vormt het uitnodigingskader op hoofdlijnen voor initiatiefnemers
van zonneparken. Tevens heeft de raad besloten tot het ontwikkelen van een
afwegingskader, voor een goed onderbouwde selectie tussen alle initiatieven en tot een
beleidsplafond van 30 hectare. De bijgevoegde leidraad beschrijft een zorgvuldige en
transparante procedure om te komen tot 30 hectare aan zonneparken.
Eerdere besluiten
Datum
25 oktober
2018
20 augustus
2019
20 februari
2020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Routekaart energieneutraal Druten 2040 door gemeenteraad
vastgesteld.
Z/18/023108 collegebesluit voor starten inspraakprocedure voor de
ontwerp visie op zonne-energie
Visie op zonne-energie Druten Wijchen door gemeenteraad vastgesteld.

Toelichting
De leidraad is nodig omdat binnen de gemeente Druten voor meer dan 30 hectare aan
initiatieven bekend zijn en een verantwoorde keuze gemaakt moet worden tussen deze
initiatieven. De leidraad wordt vanwege de samenhang gelijktijdig met de visie op zonneenergie geëvalueerd (dat is wanneer de vergunningsaanvragen voor 30 ha aan
zonneparken onherroepelijk zijn).
Gevolgen
Door het volgen van de procedure zoals beschreven in de leidraad, wordt een
weloverwogen en goed onderbouwde keuze gemaakt tussen de initiatieven voor
zonneparken. Dit is nodig omdat er 50 hectare aan zonneparken tot 2023 gerealiseerd
mogen worden
Communicatie
Initiatiefnemers van zonneparken worden via Tendernet uitgenodigd om hun plannen in
te dienen bij de gemeente. De bij de gemeente bekende initiatiefnemers worden actief
gevraagd om hun plannen in te dienen. De inwoners worden via de reguliere
gemeentelijke communicatiekanalen (website, Maas & Waler, etc.) geïnformeerd over de
leidraad. Zo weten ze waarop initiatieven worden geselecteerd. Initiatieven waar de
participatie goed is georganiseerd scoren goed.
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Uitvoering of Vervolgstappen
Initiatiefnemers krijgen tot 22 mei de tijd om hun plannen in te dienen via Tendernet. De
selectiecommissie doorloopt vervolgens de procedure zoals beschreven in de leidraad. De
selectiecommissie bestaat uit een externe voorzitter, een beleidsmedewerker RO,
landschap en duurzaamheid en een vergunningverlener. In week van 6 juli 2020 is
bekend welke initiatieven de ruimtelijke procedure mogen starten om een
omgevingsvergunning aan te vragen (voor in totaal ongeveer 30 hectare). De
initiatiefnemers die afvallen ontvangen hierover een brief met de motivatie waarom.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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1 Bijlage 1: Leidraad Zonne-energie gemeente Druten aangepast n.a.v. collegebesluit 10 maart 2020

Leidraad
Zonne-energie

Gemeente Druten
Maart 2020
2020.DRU-ZON

1. Inleiding
De nationale en Gelderse ambities - zoals vastgelegd in het
nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord (GEA) zijn om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente Druten heeft
zich gecommitteerd aan het GEA. De gemeente beginnen met
besparen, isoleren en dient in de toekomst evenveel energie op te
wekken als er wordt afgenomen. Zonne-energie is één van de
duurzame energiebronnen waarop de gemeente graag wil inzetten.
Met alleen kleinschalige productie op daken is het echter
onmogelijk om energieneutraal te worden; ook meer grootschalige
productie van duurzame energie is daadwerkelijk nodig. Dat er
groeiende interesse is in het ontwikkelen van zonneparken blijkt uit
de verschillende verzoeken die de gemeente Druten de afgelopen
jaar heeft ontvangen.
De ambitie van de gemeente Druten is om in 2040 energieneutraal
te zijn en minimaal 30 ha zonne-energie voor 2030 te realiseren De
beleidsvisie “Visie op Zonne-energie” geeft aan waar de gemeente
Druten de opwekking van zonne-energie in de vorm van
zonneparken mogelijk willen maken en vormt een uitwerking van
reeds vastgesteld beleid. Via randvoorwaarden en aandachtspunten
in deze beleidsnotitie wordt sturing gegeven aan initiatiefnemers
om te komen tot kwalitatief hoogwaardige zonneparken, die op
zorgvuldige wijze in het landschap zijn ingepast.
10-03-2020

De beleidsvisie heeft betrekking op grootschalige zonneparken.
Kleinere zonneparken voor eigen gebruik vallen buiten de
beleidsvisie. Voor dergelijke zonneparken vindt een separate
beoordeling plaats (maatwerk, deze worden ter besluitvorming
voorgelegd aan het college), waarbij de beleidsvisie wel als
inspiratiebron gehanteerd wordt. De gemeente toetst aanvragen
van kleinschalige zonneparken voor eigen gebruik dus in de geest
van het beleidsplan, maar kan vanwege specifieke omstandigheden
van een locatie, omgeving of initiatief daarbij onderdelen
/randvoorwaarden buiten beschouwing laten.
Dit voorkomt enerzijds dat kleinschalige initiatieven onnodig
‘belast’ worden met voorwaarden die gezien de aard van een
specifiek project niet aan de orde is (bijvoorbeeld het laten
participeren van derden in een zonnepark terwijl de opwekking
voor eigen gebruik is). Aan de andere kant wordt met het wel
hanteren van andere voorwaarden/ principes uit het beleidsplan
bijvoorbeeld versnippering van het landschap, doordat te veel
kleinschalige initiatieven bij elkaar worden gerealiseerd,
voorkomen. De omvang van een zonnepark moet passen in de maat
en schaal van het landschap. Ook bij kleinschalige zonneparken
blijft het noodzakelijk om vroegtijdig met de gemeente in gesprek
te gaan.

Leidraad Zonne-energie gemeente Druten

2

Leidraad
Zonne-energie
Gemeente Druten

De leidraad is ontwikkeld om een keuze te kunnen maken tussen
alle ontvangen initiatieven voor zonneparken

1.1 Achtergrond

1.3 Kansen en mogelijkheden

Op 25 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Druten de
‘Routekaart naar een energieneutraal Druten in 2040’ vastgesteld.
De gemeente Druten pakt daarmee haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de energietransitie. Energieneutraal
betekent dat alle in de gemeente benodigde energie duurzaam
wordt opgewekt. Dit omvat alle maatregelen op het gebied van
energiebesparing en opwekking van duurzame energie, gericht op
het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas,
aardolie, kolen). Voor de gemeente Druten betekent dit dat alle
benodigde energie, na energiebesparing, in de hele gemeente
wordt opgewekt uit duurzame, ook wel hernieuwbare,
energiebronnen.

De gemeente Druten wil graag in 2040 energieneutraal zijn en
daarvoor ook ruimte bieden. Tegelijk is er een veelvuldige vraag
naar ruimte en moeten de verschillende ruimteclaims worden
afgestemd. Om de ruimtelijke kwaliteiten te waarborgen is voor de
ontwikkeling van zonneparken een helder kader nodig. Daarvoor
heeft de gemeente Druten een visie opgesteld. Daarbij zet zij in op
twee sporen: enerzijds ruimte geven aan de markt voor de
ontwikkeling van grootschalige zonneparken; en anderzijds het
stimuleren van particuliere initiatieven.

De routekaart geeft aan op welke wijze de gemeente Druten samen
met haar inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden haar
ambitie wil bereiken. In de energiebehoefte die overblijft na
energiebesparing en kleinschalige duurzame energieproductie door
zon op daken, kan worden voorzien door grootschalige
energieproductie uit zon. Het gaat dan om zonnevelden op land of
op water. In Druten is de potentie groot, groter dan het ingeschatte
benodigde eigen energieverbruik in 2040. De gemeente heeft dus
de luxe om keuzes te maken.

10-03-2020

1.4 Draagvlak en participatie
De gemeenten Druten onderschrijft in haar energieplan het belang
van communicatie, draagvlak en (financiële) participatie. De
ervaring leert dat een goede landschappelijke inpassing en vroege
betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden van
groot belang is voor het creëren van voldoende draagvlak voor
nieuwe zonneparken. Bij het ontwerpen van een zonnepark moet
rekening worden gehouden met de schaal en het karakter van de
omgeving.
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1.2 Beleid

10-03-2020
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Figuur 1: Overzicht landschapstypen

1.4 Visie op zonne-energie

1.5 Zonneschijf

De gemeentelijke visie op zonne-energie heeft een uitnodigend
karakter, maar bevat tegelijkertijd de nodige spelregels waaraan
voldaan moet worden. De beoordeling van concrete initiatieven is
sterk afhankelijk van de gekozen locatie: matcht het initiatief met de
eigenschappen en kwaliteiten van de betreffende plek? De
beoordeling van een concreet initiatief is dan ook altijd maatwerk.
De gemeente Druten legt de bal bij initiatiefnemers, zij moeten een
passend voorstel presenteren. De Visie op zonne-energie biedt
hiervoor de nodige handvatten.

Bij het toepassen van de voornoemde benadering hanteert de
gemeente Druten de zogenaamde 'zonneschijf'. Deze schijf maakt
onderscheid in vijf zones:

Voldoet een initiatief niet of beperkt aan de gestelde voorwaarden,
dan wordt in principe geen medewerking verleend. Met de
voorwaarden en wensen in het uitnodigingskader is bedoeld sturing
te geven aan initiatiefnemers om te komen tot een kwalitatief
hoogwaardig zonnepark. Maar inpassing van een zonnepark blijft
maatwerk.

10-03-2020

De gemeente Druten heeft een positieve grondhouding als het gaat
om de ontwikkeling van zonneparken en hanteert daarbij een ‘ja,
mits’ benadering. Dat betekent dat zonneparken in principe
mogelijk zijn, mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals
geformuleerd in het uitnodigingskader op hoofdlijnen.
Ingediende aanvragen van initiatiefnemers worden kwalitatief
beoordeeld op het plan van aanpak, dat in ieder geval een
omgevingsanalyse, landschappelijke analyse en aanpak ten aanzien
van participatie/coöperatie en financiële compensatie bevat.
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De gemeente Druten hanteert in haar visie op zonne-energie het
principe van uitnodigingsplanologie; de gemeente faciliteert
initiatieven vanuit de markt en de omgeving, behoud de regie, maar
neemt niet de leiding. Initiatiefnemers worden uitgenodigd plannen
in te dienen op basis van dit uitnodigingskader.

• Zone 1: Gebouw gebonden zonnepanelen (op daken en gevels);
• Zone 2: Grondgebonden zonnepanelen binnen bestaand stedelijk
gebied;
• Zone 3: Grondgebonden zonnepanelen direct grenzend aan
stedelijk gebied
• Zone 4: Grondgebonden zonnepanelen in het buitengebied
• Zone 5: Grondgebonden zonnepanelen nabij de rivierduinen

10-03-2020
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Figuur 2: Visiekaart zonne-energie

10-03-2020
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Figuur 3: Uitnodigingskader op hoofdlijnen (voor de verwijzingen, zie “Visie op Zonne-energie”)

1.6 Deze selectieleidraad

1.7 Publicatie selectieleidraad

De gemeente Druten staat, onder voorwaarden, positief
tegenover de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied
(“ja, mits..” benadering). Hierbij willen we nadrukkelijk rekening
houden met de vele belangen in het buitengebied. Denk daarbij
aan de belangen van inwoners, agrariërs en bedrijven. Maar ook
aan waarden zoals natuur en landschap, cultuurhistorie,
archeologie en het agrarische karakter van het gebied.

Deze selectieleidraad is een openbare uitnodiging. De
leidraad is daarom breed gepubliceerd op TenderNed en de
website van gemeente Druten.

Gemeente Druten nodigt initiatiefnemers (ontwikkelpartijen) uit
plannen in te dienen voor zonneparken binnen de omvang van
het huidige beleidsplafond. Het huidige beleidsplafond voor de
ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied bedraagt 30
hectare.

1.8 Leeswijzer

10-03-2020

In deze selectieleidraad vindt u achtereenvolgens:
(2) De voorwaarden voor deelname. Het (3) toetsingskader
met daarin de richtlijnen voor de aan te leveren informatie,
uitgangspunten en randvoorwaarden aan de hand waarvan
initiatiefplannen worden beoordeeld. De (4) selectiemethode
die we hanteren om te komen tot voorkeursinitiatieven.
Informatie over (5) de planning en het vervolg en
mogelijkheden voor (6) inlichtingen en rechtsbescherming.
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In deze selectieleidraad is een helder kader en zorgvuldige
procedure voor de toetsing en beoordeling van initiatiefplannen
uitgewerkt. Dit geeft initiatiefnemers een helder beeld om
passende
plannen
in
te
dienen.
Een
5-koppige
beoordelingscommissie
maakt
een
selectie
uit
de
initiatiefplannen. Op basis van de beoordeling besluit de
gemeente
Druten
welke
initiatiefnemers
een
omgevingsvergunning (25 jaar) kunnen aanvragen.

Op dit selectieproces is de Aanbestedingswet 2012 niet van
toepassing.

2. Voorwaarden voor deelname
2.1 Tijdig indienen initiatiefplannen

2.2 Uniforme Eigen Verklaring

Uw initiatiefplan dient uiterlijk op 22 mei 2020 om 12.00 uur
volledig te zijn geüpload in de digitale kluis van TenderNed. U
dient uw initiatiefplan samen te stellen en in te dienen zoals
aangegeven in deze leidraad. De initiatiefnemer is altijd zelf
verantwoordelijk voor het tijdig, op de juiste wijze en volledig
indienen van diens initiatiefplan en tijdige en volledige ontvangst
van het initiatiefplan door het uploaden in de digitale kluis.

Hoewel dit selectieproces nadrukkelijk geen aanbesteding betreft
vragen wij elke initiatiefnemer bij elk initiatiefplan een Uniforme
Eigen Verklaring (UEV) aan te leveren. Deze moet naar waarheid
worden ingevuld. In de UEV geeft de initiatiefnemer aan of er
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn.

Wij raden u aan om ruim op tijd te beginnen met het uploaden
van de documenten.

10-03-2020

Na de selectieprocedure kunnen door de gemeente Druten van de
voorlopig
geselecteerde
initiatiefnemers
bewijsstukken
(gedragsverklaring aanbesteden, uittreksel KvK, verklaring omtrent
fiscaal gedrag) worden opgevraagd. Deze bewijsstukken dienen in
dat geval binnen 15 werkdagen te worden verstrekt aan de
gemeente Druten. De gedragsverklaring aanbesteden is digitaal aan
te vragen via de volgende link: Aanvragen GVA
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Houdt u hierbij rekening met het digitale proces. Dit kan
bijvoorbeeld verstoord worden door lokale, regionale of landelijke
storingen in het internetverkeer en/of vertraging in de ontvangst
van de benodigde TAN-code van TenderNed. De gemeente Druten
is hiervoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. Eventuele
problemen met de digitale indiening van uw inschrijving zijn voor
uw rekening en risico.

Uitsluitingsgronden UEV
Initiatiefnemers waarop de (verplichte en facultatieve)
uitsluitingsgronden uit de UEV van toepassing zijn, worden
uitgesloten van verdere deelname aan het selectieproces.

Bij gebreke wordt de betreffende initiatiefnemer alsnog
uitgesloten. De uitkomst van de verificatie zal, bij gebleken
tekortkomingen, eveneens leiden tot uitsluiting. Voor zover de
gemeente Druten de selectie nog wenst te gunnen, zal zij de
selectie voorlopig gunnen aan de Initiatiefnemer die in de
rangorde als eerstvolgende is geëindigd.
Een initiatiefnemer die zelfstandig deelneemt aan de selectie en
in het kader van de gestelde geschiktheidseisen geen beroep
doet op andere entiteiten, moet één UEV naar waarheid invullen
en rechtsgeldig ondertekend indienen. In geval een
initiatiefnemer een beroep doet op een of meer andere
entiteiten, dan wel meerdere initiatiefnemers in combinatie
inschrijven, dienen er meerdere UEV te worden ingediend bij
het initiatiefplan en rechtsgeldig te worden ondertekend.

10-03-2020

2.4 Overige uitsluitingsgronden
De Initiatiefnemer dient aannemelijk te maken dat de uitvoering
c.q. realisatie van het initiatief binnen de hiervoor geldende
randvoorwaarden en uitgangpunten mogelijk is.
Daarnaast worden alleen initiatieven in behandeling genomen
die binnen de toegestane zone vallen. Zie hiervoor de
“Visiekaart Zonne-energie”.

2.5 Selectiecriteria
Voor de van toepassing zijnde selectiecriteria wordt verwezen
naar het toetsingskader in hoofdstuk 3.
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Indien er gronden zijn waardoor het afgeven van een bepaalde
verklaring niet binnen de gesteld 15 werkdagen kan
plaatsvinden, dien de Initiatiefnemer dit gemotiveerd aan de
gemeente Druten te melden.

3.1 Inleiding

3.2 Omgevingsdialoog

Om de initiatieven te beoordelen vragen wij initiatiefnemers hun
plannen in te dienen. De initiatiefplannen worden op de volgende
aspecten getoetst en beoordeeld:

De omgevingsanalyse geeft inzicht in de overwegingen ten aanzien
van de keuze voor een specifieke locatie van een initiatief. Verder
wordt ingegaan op de wijze waarop de omgevingsdialoog met
bewoners en belanghebbenden is vormgegeven en of zij
(overwegend) positief staan tegenover het plan. Verder wordt
inzage gegeven in welke wensen en behoeften uit de dialoog naar
voren zijn gekomen en verwerkt. Daarbij wordt belanghebbenden
de mogelijkheid geboden om te participeren in het project.
Onderdeel van de omgevingsdialoog is ook om inzage te geven in de
eventuele effecten van een zonnepark op de landbouwstructuur en
het energienetwerk.

-

Omgevingsdialoog
Landschappelijke analyse en inpassingsontwerp
Levenscyclusplan
Draagvlak en participatie

Deze aspecten worden in de navolgende paragrafen besproken.
Daarbij worden richtlijnen gegeven voor de aan te leveren
informatie
en
zijn
belangrijke
uitgangspunten
en
randvoorwaarden geformuleerd.
Zij vormen het toetsingskader waarop initiatiefplannen worden
beoordeeld door de beoordelingscommissie. Graag zien wij dan
ook minimaal de gevraagde informatie, randvoorwaarden en
uitgangspunten terug in het initiatiefplan.

Randvoorwaarden en uitgangspunten omgevingsdialoog
3.2a De initiatiefnemer informeert de omgeving en faciliteert de
procesparticipatie actief en in een vroegtijdig stadium.
3.2b De initiatiefnemer maakt inzichtelijk hoe de omgevingsdialoog
is vormgegeven en of de omgeving (overwegend) positief staan
tegenover het plan.
3.2c Initiatiefnemer maakt inzichtelijk welke wensen, behoeften,
zorgen en bezwaren uit de dialoog naar voren zijn gekomen en hoe
de initiatiefnemer daarmee om gaat.

10-03-2020
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3. Toetsingskader

3.2e De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden voor
cablepooling met andere initiatiefnemers voor zon- en windenergie.

3.3 Landschappelijke analyse en inpassingsontwerp
De gemeente Druten hecht grote waarde aan een kwalitatief
hoogstaand landschapsplan. De analyse en het ontwerp geven in
woord en beeld aan waar de locatiekeuze op is gebaseerd (mede in
relatie tot het landschap en eventuele andere in voorbereiding
zijnde zonneparken) en op welke wijze het zonnepark is ingepast in
het landschap (aansluitend bij het landschapstype en -structuur,
rekening houdend met zichtlijnen, de overgang tussen stad en
ommeland en de overgang tussen landschapstypen). Deze
beleidsvisie geeft hiervoor richtlijnen aan, maar er wordt
nadrukkelijk ook een beroep gedaan op de creativiteit van de
initiatiefnemers. De inpassing van een zonnepark blijft maatwerk.
Het voldoen aan alle voorwaarden op het niveau van deze
beleidsvisie hoeft vanwege eventuele locatie specifieke
omstandigheden op het niveau van een initiatief niet per definitie te
leiden tot de meest optimale inpassing.

10-03-2020

De gemeenten Druten behoudt zich het recht om wel/niet mee
te werken aan een initiatief, waarbij de locatiekeuze en de wijze
waarop het initiatief wordt ingepast in het landschap van
doorslaggevende betekenis zijn. De gemeente stimuleert
dubbelgebruik bij de realisatie van een zonnepark.
Initiatiefnemers
maken
inzichtelijk
wat
de
combinatiemogelijkheden zijn met natuur, recreatie, landschap,
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook een mogelijke
toekomstige
combinatie
met
andere
vormen
van
energieopwekking horen hierbij. De initiatiefnemer maakt
daarnaast inzichtelijk wat de betekenis is voor de agrarische
structuur en het energienetwerk.
Landschappelijke randvoorwaarden en uitgangspunten
3.3a Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke
inpassing. De visie op zonne-energie biedt hiervoor goede
aanknopingspunten.
3.3b Uitgangspunt is het behoud van het bestaande
landschapspatroon. De natuurlijke verkaveling, de infrastructuur
of andere natuurlijke lijnen in het landschap worden gevolgd.
3.3c Negatieve impact op de bodemkwaliteit, ecologie,
waterhuishouding en archeologie wordt voorkomen. Er worden
mitigerende en compenserende maatregelen getroffen.
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3.2d De initiatiefnemer maakt aannemelijk dat de ontwikkeling van
het zonnepark de toekomstige ontwikkeling van windenergie in de
gemeente Druten niet belemmert.

3.3e Soms is afscherming gewenst vanaf bepaalde zichtlijnen. Deze
afscherming dient te passen binnen het landschapstype, te
geschieden met gebiedseigen beplanting en niet verstorend te zijn
voor dieren.
3.3f Er worden voor het park geen pesticiden of herbiciden
gebruikt, tenzij dit van overheidswege gevraagd wordt (bijvoorbeeld
om bepaalde plagen te bestrijden).
3.3g Bij het zonnepark is voor passanten informatie te vinden over
het betreffende zonnepark.

Technische randvoorwaarden en uitgangspunten
3.4a De maximum bouwhoogte van de zonnepanelen (inclusief
constructie) is 2,00 meter, tenzij in het inpassingsplan aannemelijk
kan worden gemaakt dat een andere hoogte geen negatief effect
heeft op de zichtbeleving en landschappelijke inpassing of
meervoudig ruimtegebruik mogelijk maakt.
3.4b De minimum afstand van zonneparken tot (bestaande)
woningen van derden bedraagt 30 meter.
3.4c Aanleg en onderhoud van het zonnepark wordt bij voorkeur
uitgevoerd door lokale/regionale bedrijven.

3.4 Levenscyclusplan
De levensduur van een zonnepark is 15 tot 25 jaar. Een zonnepark
wordt door de gemeente Druten dan ook als tijdelijke functie
gezien. Derhalve moeten initiatiefnemers een plan presenteren
voor de gehele levenscyclus van het initiatief. In dit plan wordt
aangegeven hoe om wordt gegaan met aanleg, onderhoud, beheer,
afbraak en recycling bij levenseinde van het initiatief.

10-03-2020

Initiatiefnemers leveren dit plan aan bij hun aanvraag
omgevingsvergunning. In dit plan dient ook aandacht geschonken
te worden aan duurzaam materiaalgebruik.

3.4d Bij het maken van het ontwerp heeft afstemming
plaatsgevonden met de netbeheerder.
3.4e Het aanbrengen van hekwerken voor beveiliging van
zonneparken is alleen toegestaan mits landschappelijk ingepast.
3.4f Pas geen verharding (voor paden) en betonnen funderingen
onder de panelen toe.
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3.3d De initiatiefnemer houdt rekening met archeologische
verwachtingswaarde.

3.4h Zonneparken worden tijdelijk vergund voor een periode
van 25 jaar. Er geldt een opruimplicht voor de initiatiefnemer/
exploitant. De materialen worden gerecycled aan het eind van
de levensduur.

3.5 Draagvlak en participatie
De basis van het beleid is het streven naar een goede verdeling
van ‘lusten’ en ‘lasten’. Door de opbrengsten zoveel mogelijk in
de omgeving terug te laten vloeien, kunnen de bewoners en
belanghebbenden ook daadwerkelijk (financieel) profiteren van
de lokaal opgewekte duurzame energie (streven is 50%
participatie conform Energieakkoord). Dit zal ook de
maatschappelijke acceptatie vergroten. Aan initiatiefnemers
wordt gevraagd te onderbouwen op welke wijze zij daar vorm
aan geven en in welke mate. Gedacht kan worden aan:
• Een bijdrage aan een omgevingsfonds (€/kWh) waarmee
duurzame,
landschappelijke
en/of
maatschappelijke
projecten worden gerealiseerd.

10-03-2020

• Het betrekken van een lokale energiecoöperatie, bijvoorbeeld door
de mogelijkheid te bieden dat zij kunnen mee-investeren en een
aandeel in het zonnepark verwerven.
• Compensatieregelingen voor omwonenden en gesocialiseerde
grondcontracten, mede om planschade te voorkomen.
De keuze voor een bepaald pakket van maatregelen blijft ook voor dit
aspect maatwerk. Daar waar dergelijke regeling In de windsector
meer gemeengoed zijn, worden voor zonneparken de eerste
voorzichtige stappen gemaakt.
Randvoorwaarden en uitgangspunten participatie
3.5a De initiatiefnemer betrekt een lokale energiecoöperatie en
verkent de mogelijkheden voor lokaal (mede-)eigenaarschap.
3.5b De Initiatiefnemer beschrijft de mate en mogelijkheid voor
financiële participatie van omwonenden, inwoners en bedrijven van
gemeente Druten.
3.5c De initiatiefnemer geeft aan welke bijdrage aan het (in
ontwikkeling zijnde) gebiedsfonds wordt geleverd (€/kWh).
3.5d Initiatiefnemer geeft inzicht in eventueel
compensatiemaatregelen voor omwonenden.
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3.4g Zonneparken worden zoveel mogelijk ontsloten via de
bestaande infrastructuur. Waar dit niet mogelijk is worden
nieuwe toegangswegen uitgevoerd in half-verharding of geheel
onverhard.

4. Selectiemethode
De selectie van initiatieven die in aanmerking komen om een
omgevingsvergunning aan te vragen vindt plaats op basis van de
“selectie op waarde” (SOW) methode. Selectie op Waarde gaat uit
van de toegevoegde waarde of meerwaarde van het initiatief.
Hierbij wordt de waarde bepaald aan de hand van punten die
worden gescoord op de selectiecriteria.

4.2 Selectiecriteria
Door de initiatiefnemer wordt een initiatiefplan ingediend (voor de
indieningsprocedure zie hoofdstuk 2.1). Dit plan dient minimaal te
bestaan uit de volgende selectiecriteria:
-

Omgevingsdialoog
Landschappelijke analyse en inpassingsontwerp
Levenscyclusplan
Draagvlak en participatie

Deze criteria worden, aan de hand van het in hoofdstuk 3
aangegeven toetsingskader afzonderlijk op waarde beoordeeld.

10-03-2020

4.3 Beoordelingscommissie
Voor de beoordeling van de initiatiefplannen is een
beoordelingscommissie samengesteld. De commissie bestaat uit een
mix van deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening,
landschap en ecologie, duurzaamheid, participatie en openbare
ruimte (externen en ambtenaren). Een externe procesbegeleider
begeleidt de selectieprocedure.

4.4 Wijze van beoordelen
De gemeente Druten maakt onderscheid in toetsing van de
initiatiefnemer (middels de UEV) en beoordeling van het initiatiefplan
(middels het schriftelijk plan en een presentatie).
Toetsing van de initiatiefnemer
De gemeente Druten beoordeelt of de initiatiefnemer valt onder één
van de door de gemeente Druten gestelde uitsluitingsgronden. Als
één of meer uitsluitingsgronden op de initiatiefnemer van toepassing
zijn, sluit de gemeente Druten de initiatiefnemer uit van verdere
beoordeling. Als de gemeente Druten dat noodzakelijk acht, dan
vraagt zij bij de initiatiefnemers bewijsmiddelen op in het kader van
de UEV.
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4.1 Inleiding

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de
initiatiefplannen afzonderlijk van elkaar aan de hand van de
scoringsmatrix in paragraaf 4.6. Tussenliggende scores zijn
hierbij mogelijk. Dit doen zij met puntenscores per criterium
voorzien van een onderbouwing. Vervolgens vindt een
gezamenlijk onderling vergelijk plaats, waarbij argumentaties
achter de gegeven puntenscores worden uitgewisseld. De leden
stellen in gezamenlijke overeenstemming één score per
criterium, per initiatiefplan vast. De optelsom van de
overeengekomen scores per criterium, vormt één totaalscore
van desbetreffend initiatiefplan.

10-03-2020

Presentatie
Elke initiatiefnemer is verplicht het initiatiefplan middels een
presentatie van maximaal 30 minuten (15 minuten voor de
presentatie en 15 minuten voor vragen en antwoorden) aan de
beoordelingscommissie nader toe te lichten.
Tijdens deze presentatie mogen geen extra elementen en/of
toevoegingen aan het initiatiefplan worden gedaan. De presentatie
is geen separaat criterium, maar weegt wel mee bij de beoordeling
van het initiatiefplan.
Rangorde initiatiefplannen
De totaalscores van de initiatiefplannen leveren een rangorde van
de initiatieven op. De beoordelingscommissie beoogt de eerste vier
initiatieven (tot een maximum van totaal 30 hectare) uit deze
rangorde uit te nodigen voor de vergunningprocedure. In geval één
of meerdere van de geselecteerde Initiatiefnemers besluiten geen
vergunningaanvraag in te dienen c.q. niet komen tot een succesvolle
vergunningprocedure kan de gemeente Druten besluiten een
volgende partij conform de rangorde uit te nodigen of een nieuwe
selectieprocedure te starten.
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Beoordeling van het initiatiefplan
De gemeente Druten controleert de initiatiefplannen op
volledigheid en conformiteit. Indien het plan niet voldoet aan de
in deze selectieleidraad gestelde richtlijnen, indien u één of
meerdere van de aangegeven criteria niet bespreekt c.q. een
groot deel van de gevraagde informatie ontbreekt en/of de
beoordeling van één van de selectiecriteria onvoldoende is, dan
verklaart de gemeente Druten het initiatiefplan in principe
ongeldig. De gemeente Druten behoudt zich het recht voor om
bij een evidente omissie, gelegenheid te bieden voor herstel,
met in acht name van de kaders van het gelijkheidsbeginsel.

Omgevingsdialoog

Landschappelijke
Analyse

Levenscyclusplan

Draagvlak &
participatie

10

15

10

20

Score '3' zeer goed: Het voorstel is zeer duidelijk en relevant. Met het voorstel
onderscheidt de initiatiefnemer zich duidelijk in positieve zin. Er is sprake van
een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van de eisen en
randvoorwaarden in deze selectieleidraad.

7

10

7

14

Score '2' goed: Het voorstel is duidelijk en relevant. Met het voorstel
onderscheidt initiatiefnemer zich in positieve zin. Er is sprake van een beperkte
toegevoegde waarde ten opzichte van de eisen en randvoorwaarden in deze
selectieleidraad.

4

7

4

8

Score '1' voldoende: Het voorstel geeft een volledig beeld. Met het voorstel
onderscheidt de initiatiefnemer zich niet. Er wordt voldaan aan de eisen, maar er
is geen toegevoegde waarde ten opzichte van de eisen en randvoorwaarden in
deze selectieleidraad.

2

3

2

4

Score ‘0’ matig: Het voorstel geeft een summier beeld. Met het voorstel
onderscheidt de initiatiefnemer zich niet. Er wordt minimaal voldaan aan de
eisen en randvoorwaarden in deze selectieleidraad.

0

0

0

0

ongeldig

ongeldig

ongeldig

ongeldig

Beoordeling

Criteria

Score ‘4’ uitmuntend: Het voorstel is uitmuntend, heeft ruime toegevoegde
waarde ten opzichte van de eisen en randvoorwaarden in de selectieleidraad.
Het voorstel onderscheidt zich in sterke mate in positieve zin.

Score ‘ongeldig’ onvoldoende: Het voorstel is onvolledig en/of voldoet niet aan
de in deze selectieleidraad gestelde richtlijnen.

10-03-2020
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4.5 Scoringsmatrix initiatiefplan

5.1 Planning

Activiteit

Datum

Verzenden selectieleidraad

30 maart 2020

Indienen vragen voor Nota van Inlichtingen

17 april 2020

Toesturen Nota van Inlichtingen

1 mei 2020

5.2 Vervolgprocedure

Sluitingsdatum indienen initiatieven

22 mei 2020

De gemeente Druten beschouwt de uitkomst van deze
selectieprocedure ten aanzien van de ingediende initiatieven als
een principebesluit. De geselecteerde initiatieven worden
uitgenodigd om binnen zes maanden een omgevingsvergunning (25
jaar) aan te vragen middels een uitgebreide ruimtelijke procedure.
Met de vergunde initiatieven sluit gemeente Druten tevens een
anterieure overeenkomst en planschade overeenkomst.

Presentatie initiatiefnemers

Week 23

Beoordelen initiatieven

Week 24 t/m 25

Bestuurlijke terugkoppeling

Week 26

Bekendmaking selectie initiatieven

Week 28

Overleg met geselecteerde Initiatiefnemers
over vervolgprocedure

Vanaf week 30

De beoogde planning staat hiernaast weergegeven. Voor meer
informatie over de indieningsprocedure voor initiatiefplannen wordt
verwezen naar hoofdstuk 2.1 van deze selectieleidraad. Meer
informatie over het indienen van vragen voor de Nota van
Inlichtingen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1 van deze
selectieleidraad.

10-03-2020
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5. Planning en vervolg

6.1 Inlichtingen

6.2 Voorwaarden

In de inlichtingenronde kan iedere initiatiefnemer vragen stellen
over deze selectieleidraad en -procedure. De vragen dienen te
worden ingediend via de vragenmodule van TenderNed. Wanneer
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van
vragen, dient per vraag aan te worden gegeven op welk
document, paragraafnummer en paginanummer de betreffende
vraag betrekking heeft.

Voorbehoud
Het is niet toegestaan om in het kader van deze selectieprocedure
op een andere dan de in dit document aangegeven wijze contact te
zoeken met medewerkers van de gemeente Druten. Alleen de door
de gemeente Druten aangewezen contactpersoon, is voor u in deze
selectieprocedure de aan te spreken persoon.

U dient uw vragen schriftelijk te stellen vóór 17 april 2020 om
12.00 uur. De vragenmodule van TenderNed zal na dit tijdstip
automatisch gesloten worden.
De gemeente Druten beantwoordt alle ingediende vragen in een
Nota van Inlichtingen die voor alle initiatiefnemers via TenderNed
beschikbaar zal komen. De gemeente Druten tracht de Nota van
Inlichtingen uiterlijk op 31 april 2020 beschikbaar te stellen.

10-03-2020

De gemeente Druten behoudt zich het recht voor de procedure
tussentijds op te schorten, de procedure in te trekken of de selectie
uiteindelijk niet te laten plaatsvinden. Initiatiefnemers hebben (ook
in dat geval) geen recht op enige (kosten-) (schade)vergoeding.
Verificatie
Als de gemeente Druten de selectie voorlopig aan u heeft gegund,
kan zij u vragen om nadere informatie over uw initiatief aan te
leveren. Deze informatie dient u binnen 10 kalenderdagen bij de
gemeente Druten aan te leveren. U overlegt in dat geval gegevens
en/of verklaringen zonder voorbehouden en volledig naar waarheid
ingevuld.
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6. Inlichtingen en rechtsbescherming

Rechts- en forumkeuze
Op deze selectieprocedure, de documenten evenals op eventueel
daaruit voortvloeiende afspraken en/of overeenkomsten, is
Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.
Onjuistheden
Deze selectieleidraad is met zorg samengesteld. De initiatiefnemer
is geruime tijd geboden om eventuele tegenstrijdigheden en/of
onregelmatigheden te signaleren. Daar komt bij dat van de
initiatiefnemers een proactieve houding mag worden verwacht.
De initiatiefnemers verplichten zich om onduidelijkheden,
tegenstrijdigheden en/of onregelmatigheden in de selectieleidraad
zo spoedig mogelijk aan te geven in de vragenronde. De gemeente
Druten behoudt zich het recht voor om alle vragen die na deze
termijn worden gesteld niet meer te beantwoorden.

10-03-2020

Als het antwoord op de gestelde vragen onvoldoende is, dient u
daar direct en in ieder geval binnen 5 kalenderdagen na verzending
van de Nota van Inlichtingen, (opnieuw) kennis van te geven, bij
gebreke waarvan u uw rechten verwerkt om daar op een later
moment nog tegen te ageren. Hierbij dient de initiatiefnemer
concreet aan te geven waarom zijns inziens de vraag niet voldoende
is beantwoord en waarom dit de initiatiefnemer belet om een
zorgvuldige inschrijving te doen.
Als later blijkt dat de selectieleidraad tegenstrijdigheden en/of
onvolkomenheden bevat, dan zijn deze voor uw eigen rekening en
risico en kunnen deze niet meer aan de gemeente Druten worden
tegengeworpen en heeft u uw rechten verwerkt om daar nog tegen
op te komen c.q. zich in of buiten rechte te beroepen op
vermeende gebreken in deze selectieprocedure.
Kostenvergoeding
U heeft geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in
het kader van deze selectieleidraad dan wel bij het opstellen van uw
initiatiefplan.
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De gemeente Druten legt uw initiatief alsnog terzijde als bij de
verificatie van de gegevens blijkt dat sprake is van verstrekking van
onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of het niet (kunnen)
nakomen van wat is aangeboden of verklaard.

De initiatiefnemer verklaart door indiening van zijn initiatief in te
stemmen met deze vervaltermijn. Indien een initiatiefnemer een
kort geding start, is de gemeente Druten gerechtigd de overige
belanghebbenden bij deze selectieprocedure inzage te geven in de
door de initiatiefnemer overgelegde processtukken. Daarnaast zal
initiatiefnemer de gemeente Druten verzoeken om haar
verhinderdata, conform de beroepsregels van de advocatuur.

10-03-2020
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Bezwarentermijn
Als een initiatiefnemer zich niet kan verenigen met de
selectiebeslissing van de gemeente Druten, kan deze hiertegen
uitsluitend bezwaar maken door binnen 14 kalenderdagen na
verzending van de selectiebeslissing (per e-mail) aan initiatiefnemer,
een kortgeding aanhangig te maken bij de Rechtbank Gelderland
door middel van het laten betekenen van een dagvaarding aan de
gemeente Druten. Deze termijn is een vervaltermijn. Indien niet
tijdig en op deze wijze bezwaar is gemaakt, vervalt elk recht van de
initiatiefnemer om in rechte tegen de selectiebeslissing op te
komen. Het staat de gemeente Druten dan vrij om gevolg te geven
aan de selectiebeslissing.

12.1.5 Planningen Controlcyclus Druten 2020
1 Dossier 1241 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1241

Extern Zaak ID

Z/20/044220

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.5

Omschrijving

Planningen Controlcyclus Druten 2020

Organisatieonderdeel

domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid

Eigenaar

Buijsrogge, Luuk

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf
Portefeuillehouder(s) Druten

Lepoutre, M (Michel)

Telefoonnummer steller

0625747147

E-mail adres steller

l.buijsrogge@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota Planning en controlcyclus 2020.docx
Bijlage 1: Planning begroting 2021.pdf
Bijlage 2: Planning najaarsnota 2020.pdf
Bijlage 3: Planning voorjaarsnota_perspectiefnota 2020.pdf
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

17 maart 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Kennisnemen van de planning- en controlcyclus 2020 voor de gemeente Druten.

1 Informatienota Planning en controlcyclus 2020.docx

Openbaar

Zaaknummer: 44220

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Planning controlcyclus 2020
Kernboodschap
Kennisnemen van de planning- en control cyclus 2020 voor de gemeente Druten.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
Planning en Control (P&C) heeft tot doel om raad, bestuur, management en de
medewerkers te ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Bijgaande planningen/schema’s
bevatten de perspectiefnota, najaarsnota, begroting en de overige rapportages (1e en 3e)
als onderdelen van de P&C-cyclus 2020. Op basis van het vergaderschema van de raad
zijn de benodigde voorbereidende stappen van de ambtelijke organisatie, en College in
beeld gebracht.

Gevolgen
Bij het opmaken van de planning van de financiële rapportages is zoveel mogelijk
rekening gehouden met een gelijktijdige uitvraag in beide organisaties. Voor de
najaarsnota/4e rapportage was dit niet mogelijk omdat dit proces voor beide gemeenten
op een andere wijze verloopt. De uitkomsten van de meicirculaire zijn voor de
behandeling van de perspectiefnota in de raad van 2 juli 2020 bekend en worden met de
raad gedeeld.

Communicatie
De planning is kenbaar gemaakt binnen de organisatie.
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Openbaar

Zaaknummer: 44220

Uitvoering of Vervolgstappen
In onderstaand schema is aangegeven wanneer en welke rapportages worden
aangeboden aan respectievelijk college en/of raad.
Organisatie
Van
Tot
30-mrt
3-apr
6-apr
24-apr
31-aug
4-sep
1-okt
9-okt
6-apr
24-apr
1-jul
21-aug

P&C
Rapportage 1 (beknopt)
Rapportage 2 (uitgebreid)
Rapportage 3 (beknopt)
Rapportage 4 (uitgebreid)
Perspectiefnota
Begroting

B&W
Op
14-apr
26-mei
15-sep
24-nov
26-mei
6-okt

Vragen raad
Druten

Raadsvergadering
Druten

4-6 / 9-6

2-jul

n.t.b.
4-6 / 9-6
19-10 / 23-10

16-dec
2-jul
12-nov

Voor de Perspectiefnota, Rapportage 4 (NJN) en de Begroting 2021 is een gedetailleerde
planning ter informatie bijgevoegd.

Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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1 Bijlage 1: Planning begroting 2021.pdf

Gemeente Druten
PLANNING BEHANDELING BEGROTING 2021
1 juli t/m 21 augustus 2020

1 juli t/m 21 augustus 2020
1 juli t/m 21 augustus 2020
1 juli t/m 21 augustus 2020

programmabegroting: teams leveren info aan consulenten t.b.v. paragrafen
- paragraaf lokale heffingen (Bedrijfsvoering)
- paragraaf weerstandsvermogen (Bedrijfsvoering)
- paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (Fysieke leefomgeving)
- paragraaf financiering (Bedrijfsvoering)
- paragraaf bedrijfsvoering (MT)
- paragraaf verbonden partijen (Bedrijfsvoering)
- paragraaf grondbeleid (Strategie en Projecten)
programmabegroting: teams leveren actuele info aan betreffende collegeprogramma "Druten daagt uit !"
productenraming: budgetbeheerders leveren actuele teksten en gegevens aan financieel adviseurs aan
financiële begroting: teams leveren info financiële positie
- Bedrijfsvoering: uiteenzetting financiële gevolgen nieuw beleid in programma´s
- financieel adviseurs leveren het verloop van de reserves/voorzieningen 2021 t/m 2024 aan

18-aug-20

Laatste B&W vergadering voor items begroting 2021

21-aug-20

DEADLINE AANLEVERING GEGEVENS AAN CONSULENTEN

15-sep-20

Prinsjesdag

18-sep-20

Concept begroting 2021 gereed

21 sep t/m 25 sep 2020
28-sep-20
28 sep t/m 5 okt 2020
6-okt-20

Bespreken concept programmabegroting en produktenraming met portefeuillehouder financiën
Uitreiken concepten programmabegroting en productenraming 2021 aan portefeuillehouders en teams en MT
Terugkoppeling afdelingsmanagers, teams - portefeuillehouders
College B&W: vaststellen begroting 2021 incl.raadsvoorstel

7/8 okt-20

Verzenden programma begroting 2021 (productenraming ter inzage) naar raad, RTG en OR

19-okt-20

Inleveren technische vragen over begroting 2021 door raadsfracties

Uiterlijk 23 oktober 2020

Vasstellen beantwoording en verzending door college van B&W

29-okt-20

Financieel-technische toelichting tijdens RTG

12-nov-20

Gemeenteraad: vaststellen begroting 2021

* In het tijdsbestek tussen 15 september en 6 oktober verwerking septembercirculaire

1 Bijlage 2: Planning najaarsnota 2020.pdf

Gemeente Druten
PLANNING BEHANDELING NAJAARSNOTA 2020 (4e rapportage)
begin oktober

memo over de budgettaire kaders naar budgetbeheerders

09-okt-20

inleveren evaluaties budgetten door budgetbeheerders aan financieel adviseurs

20-okt-20

uiterlijke datum aanlevering teksten aan proceseigenaar najaarsnota

20-okt-20

Laatste B&W vergadering voor items najaarsnota 2020

23-okt-20

Bespreken concept najaarsnota 2020 met portefeuillehouder financiën

30-okt-20

Verstrekken concept-najaarsnota aan MT, portefeuillehouders en budgetbeheerders

2 nov t/m 13 nov 2020

Terugkoppeling teams, budgetbeheerders - portefeuillehouders

17-nov-20

College B&W: behandeling concept-najaarsnota

24-nov-20

Uiterlijke datum vaststelling najaarsnota door college van B&W

25-nov-20

Verzending najaarsnota voor RTG

N.t.b.

Mogelijkheid voor het indienen van technische vragen door raadsfracties

03-dec-20

RTG

16-dec-20

Gemeenteraad: vaststellen najaarsnota 2020

1 Bijlage 3: Planning voorjaarsnota_perspectiefnota 2020.pdf

Gemeente Druten
PLANNING BEHANDELING PERSPECTIEFNOTA 2020 (in combinatie met 2e rapportage)
begin april

Memo naar budgethouders/beheerders over budgettaire kaders,
nieuwe beleidsontwikkelingen en toegezegde rapportages

21-apr-20

Uiterlijke datum vaststelling Financieel technische uitgangspunten begroting 2020 door college van B&W

21-apr-20

Laatste B&W vergadering voor items perspectiefnota 2020

24-apr-20

Uiterlijke aanlevering stukken perspectiefnota aan financieel adviseurs

27-apr-20

Koningsdag

25 april t/m 10 mei 2020

Meivakantie

8-mei-20
11 mei t/m 18 mei 2020

Uiterlijke datum aanbieden concept perspectiefnota aan portefeuillehouder financiën
Concept perspectiefnota beschikbaar voor overige collegeleden, MT en budgetbeheerders
Terugkoppeling managers, teams - collegeleden over concept teksten

19-mei-20

Behandeling concept perspectiefnota door college van B&W

26-mei-20

Uiterlijke datum vaststelling perspectiefnota 2020 door college van B&W

Uiterlijk 29-mei-2020

Verzenden perspectiefnota voor RTG (indien mogelijk zoveel eerder)

4-jun-20
(uiterlijk 12:00 uur)

Inleveren technische vragen over perspectiefnota door raadsfracties

5-jun-20
(vrijdag 10:00 uur)

College: Voorbereiden concept beantwoording

Uiterlijk 9 juni 2020
18-jun-20
2-jul-20

Definitief vaststellen en verzenden reaktie door college van B&W
Behandeling perspectiefnota in RTG
Gemeenteraad: vaststellen perspectiefnota 2020

12.1.6 Doorontwikkeling ODRN
1 Dossier 1238 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1238

Extern Zaak ID

Z/20/044011

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.6

Omschrijving

Doorontwikkeling ODRN

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team Juridische
advisering

Eigenaar

Zanten, van, Eric

Soort nota

Beslisnota

Programma/Paragraaf
Portefeuillehouder(s) Druten

Lepoutre, M (Michel)

Telefoonnummer steller

088-4327465

E-mail adres steller

e.van.zanten@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota Doorontwikkeling ODRN
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

10 maart 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de informatienota.

1 Informatienota Doorontwikkeling ODRN

Openbaar

Zaaknummer: 44011

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Doorontwikkeling Omgevingsdienst regio Nijmegen
Kernboodschap
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) heeft
gesproken over de doorontwikkeling, de financiële positie en de tarieven van de ODRN.
De raden van de regiogemeenten en Provinciale Staten van de provincie Gelderland
zullen hierover door de ODRN geïnformeerd worden tijdens een informatieavond.
De doorontwikkeling van de ODRN heeft financiële consequenties voor alle
opdrachtgevende regiogemeenten en de provincie. De visie van de gemeenteraden kan
door het indienen van een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de ODRN kenbaar
gemaakt worden.
De financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de ODRN voor de gemeente Druten
zullen wij in de perspectiefnota aan de gemeenteraad voorleggen.
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
Toelichting
 Exploitatietekort ODRN
De ODRN heeft na 2018 over 2019 voor het tweede jaar op rij een exploitatietekort
geschreven (2018: € 720.000,-, over 2019: € 1.200.000,-. In 2017 was er nog een
overschot van € 730.000,-).
De belangrijkste oorzaken van deze tekorten zijn o.a.:
- de economische groei;
- het niet halen van de nagestreefde, eigen productiviteit;
- het tekort aan medewerkers en daardoor de hoge mate van inhuur, hetgeen weer
heeft geleid tot veel hogere tarieven voor inhuur.
Nadere details leggen wij u met de jaarrekening voor. Dan zijn de exacte cijfers bekend.
Het AB heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het afwentelen van het tekort
over de deelnemende partijen, naar rato van inbreng. De gemeenten Wijchen, Druten en
Heumen hebben een minderheidsstandpunt ingenomen. Het AB heeft op 7 februari 2020
besloten om het tekort te verdelen over de deelnemende partijen, onder voorbehoud dat
de respectievelijke gemeenteraden ermee in zouden stemmen.
Voor Druten komt het tekort neer op € 29.000,-. Het tekort van de ODRN in 2019 wordt
opgenomen binnen de jaarrekening 2019 van Druten.
Als gevolg van de hoge kosten voor inhuur heeft het AB van de ODRN op 7 februari 2020
ingestemd met een verhoging van het tarief van € 6,- per uur (eveneens onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden).
 Doorontwikkeling ODRN
De ODRN heeft een plan van aanpak opgesteld waarin het beter organiseren van de
interne bedrijfsvoering een onderdeel is.
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Openbaar

Zaaknummer: 44011

Ook de planning en control-cyclus wordt in overleg met de deelnemende partijen
aangepakt. De ODRN heeft samen met bureau Seinstra Van de Laar (SVDL) een
ontwikkelplan opgesteld.
SVDL heeft het exploitatietekort van de ODRN geanalyseerd en aanbevelingen gedaan
om tekorten in het vervolg te verkleinen c.q. te voorkomen.
De directie van de ODRN heeft het AB voorgesteld om een incidenteel bedrag vrij te
maken voor de doorontwikkeling. In de AB-vergadering van 7 februari 2020 heeft het AB
toestemming gegeven om te starten met de ontwikkelpunten die zien op de verbetering
van de bedrijfsvoering onder voorbehoud dat de respectievelijke gemeenteraden daar
mee instemmen.
De ontwikkelpunten zijn de volgende:
- Gezamenlijkheid (in regionaal uitvoeringsbeleid en governance);
- Regionale programmering o.b.v. risicoanalyse;
- Verzakelijking opdrachtgever / opdrachtnemerschap en verbeteren interne
bedrijfsvoering (onder meer door het verhogen van het aantal productieve uren);
- Verbetering doelmatigheid tussen opdrachtgevers en ODRN;
- Ontwikkeling naar informatiedienst.
Het AB heeft ingestemd met het vrijgeven van het werkbudget voor 2020.
De kosten van de doorontwikkeling voor 2020 zijn geraamd op € 649.000,-.
Voor de gemeente Druten komt dit neer op € 16.225,-.
De verdeling over de deelnemende partijen is gemaakt op basis van de ramingen uit het
werkplan 2020 van de ODRN.
Net als bij de wijziging van de tarieven geldt wel dat er zienswijzen kunnen worden
ingebracht. De consequenties van het werkbudget moet middels een wijziging in de
begroting worden vastgelegd, gelet op het budgetrecht van de gemeenteraad.
Vast staat dat als we niets doen, we als opdrachtgevende partij geconfronteerd zullen
blijven worden met tekorten. Indien de gemeenteraad niet instemt met de voorstellen
van het AB van de ODRN, dan zullen we dit na afloop van het boekjaar als tekort moeten
melden.
Inverdieneffect
De kosten die gemaakt worden voor de doorontwikkeling zullen naar verwachting ook
vruchten afwerpen. Naar verwachting zal er jaarlijks € 300.000,- inverdiend worden door
de stijging van de productiviteit. Op de personeelslasten zal jaarlijks € 100.000,bespaard kunnen worden, door vermindering van inhuur. De investeringen ten behoeve
van de doorontwikkeling worden binnen drie tot vier jaar terugverdiend.
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken
Twee andere zaken waarop de ODRN zich moet ontwikkelen is de voorbereiding op de
nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken (WKB). De deelnemende
partijen zullen deze nieuwe wetgeving moeten implementeren voor hun eigen inwoners /
bedrijven. We zijn echter ook eigenaar van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
ODRN. De ODRN voert voor onze gemeente de uitvoerende milieutaken uit en deze
vallen ook onder de Omgevingswet.
Het AB heeft op 7 februari 2020, vooruitlopend op toestemming van de gemeenteraden,
besloten om een werkbudget voor de ODRN vrij te maken.
De kosten voor de implementatie Omgevingswet 2020 worden geraamd op € 711.000,-.
Voor de gemeente Druten komt het investeringsdeel neer op € 17.775,-.
De kosten voor het kunnen werken met de WKB zijn geraamd op € 40.000,-.
Voor Druten komt dit neer op € 1.000,-.
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De hiervoor genoemde extra kosten voor doorontwikkeling (€ 16k) en omgevingswet (€
19k) zullen wij middels een beslisnota in april aan de gemeenteraad voorleggen.
Communicatie
Nadat u geïnformeerd bent en een besluit heeft genomen over de doorontwikkeling van
de ODRN, zullen wij een zienswijze indienen bij het AB van de ODRN.
Uitvoering of Vervolgstappen
De gemeenteraden uit onze regio worden op verschillende momenten door regionale
raadsbijeenkomsten door een afvaardiging van de Omgevingsdienst geïnformeerd.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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12.1.7 Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
1 Dossier 1289 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1289

Extern Zaak ID

Z/20/043470

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.7

Omschrijving

Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten
'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

Organisatieonderdeel

domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeugd en
gezondheid

Eigenaar

Schonenberg-Seelen, Melanie

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf

P6 Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Druten

Elk van, S (Sjef)

Telefoonnummer steller

0618351277

E-mail adres steller

m.schonenberg-seelen@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten
'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Bijlage 1: ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2019
Bijlage 2: reactie op ongevraagd advies cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Geagendeerd

Vergaderdatum

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Toelichting
Deze informatienota ben ik eerder vergeten door te zetten. Excuses!
Voorgesteld besluit
Ter kennisname aannemen.

1 Informatienota Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

Openbaar

Zaaknummer: 43470

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten
'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Kernboodschap
De Adviesraad Sociaal Domein Druten gaf een ongevraagd advies met betrekking tot het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019. In bijgaande reactie geeft het college antwoord op
het advies.
Eerdere besluiten
Datum
19-12

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 Druten

Toelichting
Op 19 december 2019 heeft het college de rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2019 vastgesteld. Deze is ter informatie aan uw raad verstuurd. De Adviesraad
Sociaal Domein Druten bracht op basis van deze rapportage op 30 januari 2020 een
ongevraagd advies uit. De adviesraad adviseert verbeteracties uit te zetten welke zijn
gericht op de snelheid waarmee cliënten worden geholpen en op de
informatieverstrekking. Vervolgens vraagt de Adviesraad Sociaal Domein Druten
aandacht voor de ontevredenheid over het niet vervangen van de hulp bij (langdurige)
afwezigheid. Zij adviseert continuïteit te waarborgen en sluitende afspraken te maken
met aanbieders. Dit besluit geeft een antwoord op het ongevraagd advies.
In de reactie op het ongevraagd advies geven wij onze visie op de adviezen van de
Adviesraad Sociaal Domein Druten. Deze visie is dat:
•
•
•
•
•
•

de afwerktermijn van de aanvragen bij het Sociaal Team blijven wij continu
monitoren;
we wijzen consulenten erop dat zij verwachtingen van cliënten managen;
we ontwikkelen een nieuwe informatieve folder;
we wijzen consulenten erop dat zij alle en actuele informatie verstrekken;
we evalueren de huidige werkwijze met de regio en onderzoeken alternatieve
onderzoeksmethoden;
medio 2019 zijn met de aanbieders sluitende afspraken gemaakt over de
continuïteit van dienstverlening in het algemeen, bij ziekte en vakanties. Tijdens
kwartaalgesprekken met aanbieders is aandacht voor de naleving van deze
afspraken.

Bijlagen
1. Ongevraagd advies n.a.v. het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
2. Reactie op ongevraagd advies cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
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1 Bijlage 1: ongevraagd advies Clientervaringsonderzoek WMO 2019

Afzender:
Opgesteld door werkgroep:
Bestemd voor:
Status:
Vastgesteld in de plenaire
vergadering d.d.:
Verstuurd:
Titel/onderwerp:

Adviesraad Sociaal Domein Druten
WMO
College burgemeester en wethouders
Ongevraagd Advies
22-01-2020
30-01-2020
Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Begin november 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein de rapportage Cliëntervaringsonderzoek
WMO 2019 van u ontvangen. De Adviesraad vindt het van belang om op een aantal onderdelen van
deze rapportage te reageren.
Het onderzoek valt uiteen in de hoofstukken: Regelen van ondersteuning en Kwaliteit van
ondersteuning. Het is goed om te lezen dat de cliënten het regelen van ondersteuning beoordelen met
een 7,5 en de kwaliteit van de ondersteuning met een 7,9.
Kantekening is echter wel dat de percentages tevreden cliënten betreffende de snelheid waarmee ze
geholpen worden, als ook over de informatieverstrekking, teruglopen.
De Adviesraad vraagt uw aandacht hiervoor en adviseert u hierop verbeteracties uit te zetten.
Uit de rapportage blijkt ook dat bij 39% van de cliënten niet gesproken is over de eigen bijdrage. Ook
weet 58 % niet dat zij een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen inschakelen. Uit het CEO van
2018 kwamen vergelijkbare percentages. Het lijkt er op dat eventuele verbeteracties niet of
onvoldoende resultaat gehad hebben.
De Adviesraad vraagt nadrukkelijk uw aandacht voor deze twee zaken. Zij adviseert om te werken aan
100% realisatie hiervan bij het eerste contact met (potentiële) cliënten.
Ten aanzien van de kwaliteit van ondersteuning is het meest gehoorde punt van ontevredenheid het
niet vervangen van de hulp bij (langdurige) afwezigheid.
De Adviesraad vraagt uw aandacht hiervoor en adviseert u met betrekking tot continuïteit van
dienstverlening met de aanbieders sluitende afspraken te maken.
Tot slot vraagt de Adviesraad u om niet alleen te kijken naar 80-90% tevreden cliënten en alleen
daarop uw beleid en uitvoering af te stemmen. Het is, om te komen tot verbetering van kwaliteit, van
groot belang om u in het bijzonder te richten op de 10-20% (+/- 60-120 mensen) die niet tevreden is.
De Adviesraad vraagt uw aandacht hiervoor en adviseert u om een werkwijze te ontwikkelen om
aansluitend op de enquête het gesprek aan te gaan met cliënten die niet tevreden zijn.
De Adviesraad adviseert u ook om, naast de huidige werkvorm enquête, periodiek aanvullende
raadpleging van gebruikers van zorg, sociaal team en aanbieders te organiseren. Dit door met elkaar,
zo mogelijk in groepsverband, het gesprek aan te gaan aan de hand van thema’s en ervaringen.
Deze laatste twee adviezen in het licht van relatieversterking met de afnemer van diensten en het
streven naar 100% klanttevredenheid!
Graag ontvangen wij binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie met daarin de argumentatie
omtrent de mate van overname van genoemde adviezen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door:
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;

1

Dhr. A. van der Meer, secretaris;

2

1 Bijlage 2: reactie op ongevraagd advies cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

Gemeente Druten

Gemeente

Druten

Heuvel 1

Adviesraad Sociaal Domein
Werkgroep W m o
T . a . v . : dhr. J. H e n d r i k s e en dhr. A . v a n der M e e r

Postbus 1
6650 AA Druten
t 088 432 70 00
e info@druten.nl

contactpersoon
Melanie Schonenberg - Seelen

datum
onderwerp
verzonden

2 maart 2020
Beantwoording ongevraagd advies CEO W m o
2 MRT 2020

t 088 432 7537

2019

ons

kenmerk

Z/20/043470

Beste m e n e e r Hendrikse, m e n e e r van der Meer,
O p 3 0 j a n u a r i 2 0 2 0 d i e n d e u e e n o n g e v r a a g d a d v i e s i n o v e r h e t cliëntervaringsonderzoek
W m o 2 0 1 9 . I n deze brief leest u onze reactie hierop.
Snelheid w a a r m e e i n w o n e r s worden geholpen
Het percentage tevreden inwoners over de snelheid w a a r m e e ze geholpen w o r d e n is w a t
teruggelopen. De a f w e r k t e r m i j n v a n d eaanvragen bijhet Sociaal T e a m (ST) blijven wij
c o n t i n u v o l g e n . D a a r n a a s t w i j z e n w i j c o n s u l e n t e n erop dat zij d e i n w o n e r s zo g o e d
m o g e l i j k u i t l e g g e n h o e lang d ew a c h t t i j d is.
I n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g aan i n w o n e r s
Op dit m o m e n t w e r k e n w e a a n e e n n i e u w e informatiefolder Sociaal T e a m . I n deze folder
w o r d t o o k v e r w e z e n n a a r d e o n a f h a n k e l i j k e cliëntondersteuning. I n d e h u i d i g e f o l d e r
w e r d h i e r o v e r i g e n s o o k n a a r v e r w e z e n . D e u i t k o m s t v a n h e t cliëntervaringsonderzoek i s
v o o r o n s geen aanleiding o m t e d e n k e n dat dit nu niet gebeurt. W e w i j z e n o n z e
consulenten e r regelmatig o pdeze informatie t edelen m e t inwoners. De ervaring leert
dat niet alle i n w o n e r s d e i n f o r m a t i e opslaat o fv e r w e r k t . D e folder biedt de m o g e l i j k h e i d
de gegeven informatie o plater m o m e n t nog eens terug t e lezen. Met inwoners wordt
t i j d e n s h e t o n d e r z o e k g e s p r o k e n o v e r h e t o p l e g g e n v a n e e n e i g e n b i j d r a g e bij W m o
v o o r z i e n i n g e n . Sinds de invoering v a n het a b o n n e m e n t s t a r i e f is d e W m o - b e s c h i k k i n g
aangepast m e t een uitdrukkelijke passage over de verschuldigdheid van een eigen
bijdrage.
Niet v e r v a n g e n van hulp bij (langdurige) afwezigheid
Tijdens d e aanbesteding van d ehuishoudelijke hulp medio 2 0 1 9 zijn m e t de aanbieders
s l u i t e n d e a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r d e continuïteit v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n , b i j
ziekte en vakantie en tijdens vakantieperioden. Tijdens kwartaalgesprekken m e t
aanbieders besteden wij aandacht aan d enaleving van deze afspraken. Al onze
aanbieders o n d e r v i n d e n o p dit m o m e n t de g e v o l g e n v a n d e krapte o pd e a r b e i d s m a r k t .
Extra inspanningen zijn nodig o m voldoende gekwalificeerd personeel t evinden. Dit heeft
g e v o l g e n v o o r d e continuïteit v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g .

Pagina 1 van 2

W e r k w i j z e cliëntervaringsonderzoek
Momenteel evalueren w e , s a m e n m e t de regio, d ehuidige w e r k v o r m en onderzoeken
alternatieve onderzoeksmethoden.
Heeft u v r a g e n ?
N e e m dan contact o pm e t Melanie Schonenberg - Seelen via
seelen(g)drutenwi1chen.nl

m.schonenberq-

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

A.PJ.M ^ritjens,
gem^!iMsecretaris

Rhee-Oud Ammerveld,
leestef
—

(a.i.)
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12.1.8 Inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
1 Dossier 1274 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1274

Extern Zaak ID

Z/19/038186

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.1.8

Omschrijving

Inventarisatie zwemdiplomabezit 2019

Organisatieonderdeel

domein Sociale leefomgeving - team Welzijn,
Onderwijs en Sport

Eigenaar

Reinink, Ashley

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf
Portefeuillehouder(s) Druten

Elk van, S (Sjef)

Telefoonnummer steller

06-18417137

E-mail adres steller

a.reinink@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Informatienota inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

24 maart 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Ter kennisname aannemen.

1 Informatienota inventarisatie zwemdiplomabezit 2019

Openbaar

Zaaknummer: 38186

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Informatienota inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
Kernboodschap
Het is de ambitie van dit college dat alle kinderen bij het verlaten van de basisschool
kunnen zwemmen. Dit staat in het collegeprogramma “Druten Daagt Uit”. Deze ambitie
werkten we uit in de beleidsnota Druten Zwemvaardig 2019-2022. Als onderdeel van de
beleidsnota voeren we in het najaar jaarlijks een inventarisatie van het
zwemdiplomabezit onder kinderen in groep 3 tot en met 8 uit. Op basis van deze
inventarisatie krijgen we een actueel beeld in relatie tot genoemde ambitie. In 2019
beschikken vrijwel alle kinderen (99%) in groep 7/8 over minimaal zwemdiploma A. Zij
kunnen bij het verlaten van de basisschool dus zwemmen.
Eerdere besluiten
Datum
07-052019

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022

Toelichting
Bijna alle kinderen verlaten de basisschool met een zwemdiploma
Uit de inventarisatie blijkt dat in 2019 92% van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 ten
minste een zwemdiploma A heeft. In vergelijking met het jaar 2018 zien we geen
significante verschillen. In groep 3/4 volgen veel kinderen nog zwemles. Daarom blijft
het percentage achter ten opzichte van de andere groepen. Onder leerlingen in groep 7/8
heeft 99% een zwemdiploma. Vrijwel alle kinderen kunnen bij het verlaten van de
basisschool aan het eind van schooljaar 2019-2020 dus zwemmen.
Geen significante verschillen tussen basisscholen
Het zwemdiplomabezit verschilt nauwelijks per school. Het relatief hoge percentage bij
groep 3/4 op De Kubus en ’t Klòsterhûfke hangt samen met de deelname aan het
schoolzwemmen in de tweede helft van schooljaar 2018-2019. Van de basisscholen
neemt dit schooljaar alleen De Kubus nog deel aan het schoolzwemmen. We kunnen nu
nog geen uitspraken doen over het effect dat de andere basisscholen het
schoolzwemmen niet meer aanbieden. De scholen gaan zelf over de invulling van hun
lesprogramma. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) geeft ze die ruimte.
Scholen kunnen elk jaar opnieuw besluiten het schoolzwemmen alsnog op te nemen in
hun lesprogramma. We bieden die mogelijkheid actief aan bij basisscholen.
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Openbaar

Zaaknummer: 38186

Aantal nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma fors gedaald
In 2018 waren er nog 19 nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma. In 2019 zijn dit er
nog maar zeven. De meeste nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma zitten in groep 3
of 4. Dit zijn ook de leerjaren waarop veel leerlingen nog bezig zijn met zwemles. We
kunnen de daling niet goed verklaren, omdat we dit schooljaar de inventarisatie van deze
doelgroep op een andere manier uitvoerden. Onder nieuwkomerskinderen verstaan we
kinderen die niet in Nederland geboren zijn, minder dan vijf jaar in Nederland verblijven
en waarvan de ouders geen of weinig Nederlands spreken. Bijvoorbeeld
vluchtelingenkinderen en kinderen van arbeidsmigranten.
Gevolgen
Door het zwemdiplomabezit te inventariseren krijgen we een goed beeld van het
zwemdiplomabezit en sturen we eventueel tussentijds bij.
Uitvoering of vervolgstappen
We blijven basisschooldirecteuren actief betrekken bij het beleid rondom
zwemvaardigheid. In het voorjaar sturen we aan de basisscholen weer een
inschrijfformulier voor het schoolzwemmen schooljaar 2020-2021.
We evalueren met de schooldirecteuren de wijze van inventariseren van het
zwemdiplomabezit. Ons streven bij de inventarisatie is de administratieve druk zo
beperkt mogelijk te houden.
Met Stichting Leergeld 2Stromenland onderhouden we contact om te monitoren dat
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en waarvan de school geen schoolzwemmen
aanbiedt voldoende mogelijkheden hebben om ook een zwemdiploma A te behalen.
Communicatie
We hebben de uitkomsten van de inventarisatie van het zwemdiplomabezit in de
gemeente Druten over 2019 gedeeld met de basisschooldirecteuren.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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12.2.1 Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Zwerfafval
1 Dossier 1177 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1177

Extern Zaak ID

Z/20/043302

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.2.1

Omschrijving

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en
Waal - Zwerfafval

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team Milieu

Eigenaar

Winkel, te, Henrieke

Soort nota

Informatienota

Programma/Paragraaf

P7 Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder(s) Druten

Springveld, A (André)

Telefoonnummer steller

0884327928

E-mail adres steller

h.te.winkel@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beantwoording schriftelijke vragen zwerfafval_3
Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Bestrijden zwerfafval
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

25 februari 2020

College BenW openbaar Druten

3 maart 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van Sociaal Maas en Waal Zwerfafval

1 Beantwoording schriftelijke vragen zwerfafval_3

Openbaar

Zaaknummer: 43302

Informatienota voor de gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Bestrijden zwerfafval
Kernboodschap
Antwoorden op schriftelijke vragen onderwerp
Wij zullen de gemeenteraad in Q3 een concreet plan van aanpak voorleggen over de
bestrijding van zwerfaval.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
Wij verzoeken het college met een plan te komen waarin zwerfafval op een positieve
wijze continu een punt van aandacht is.
Het college bedankt Sociaal Maas en Waal voor hun suggesties om zwerfafval te
bestrijden. Het is fijn dat er zo goed wordt meegedacht over dit onderwerp.
In de gemeente Druten gebeurt er al een heleboel om zwerfafval te bestrijden:
- We doen mee aan de landelijke opschoondag (voorheen de Maas en Waalse
schoonmaakdag, dit jaar is het op 20 en 21 maart 2020).
- Er zijn steeds meer wijkheldenteams die zwerfafval opruimen in hun buurt. In
2020 gaan we hier samen met Dar extra aandacht geven om nog meer wijkhelden
te werven in de gemeente Druten.
- Aan het einde van de zomer is er een jaarlijks wijkheldenfestival. In 2020 vindt
het wijkheldenfestival plaats in de gemeente Druten. De precieze datum wordt
later bekend.
- Begin januari is er ieder jaar een actie om vuurwerkafval op te ruimen. Inwoners
die vuurwerkafval inleveren bij de gemeente kunnen hiervoor een prijs winnen.
Als aanvulling op deze activiteiten zullen wij de raad in Q3 een concreet plan van aanpak
voorleggen over de bestrijding van zwerfafval. Bovenstaande activiteiten zullen daarin
teruggekomen.
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1 Schriftelijke vragen - Sociaal Maas en Waal - Bestrijden zwerfafval

Indienen en beantwoording raadsvragen

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

Aankruisen wat van toepassing is
x

Datum: Datum 09-02-20
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:
Onderwerp Bestrijden zwerfafval
Geacht college,
Op 20 en 21 maart worden scholen, sport- en (buurt)verenigingen weer opgeroepen om
zwerfafval te lijf te gaan.
SMW heeft heel veel respect voor alle mensen en zeker ook voor kinderen die met deze
actie meedoen en daarnaast ook vaak vrijwillig gedurende het hele jaar zwerfafval
opruimen.
Wij constateren echter dat zwerfafval een probleem is en blijft.
Structurele beïnvloeding van gedrag in de hoop dat de mentaliteit verandert is van groot
belang.
Gedragspsychologen zeggen dat belonen beter is dan straffen. Daarnaast is
gedragsbeïnvloeding een continu proces.
Wij verzoeken het college met een plan te komen waarin zwerfafval op een positieve
wijze continu een punt van aandacht is.
Wij geven u daarvoor een aantal suggesties,waarbij regelmatig verschillende aspecten
van bestrijding van zwerfafval aan de orde komen:
1.Welke supermarkt houdt de omgeving het best schoon? Levert positieve publiciteit op.
2.Lancering van blikjesplan: aan het Techlokaal wordt opdracht gegeven een blikjespers
te maken. Ingezamelde blikjes worden geperst en het materiaal verkocht. Opbrengst
voor Techlokaal en deelnemers.
3.Verenigingen gaan opbrengsten oud papier missen. Er kan gevraagd worden om tegen
financiële vergoeding het afval van dorpsfeesten (Dag van Druten, Dickensdag ,carnaval
etc. )op te ruimen.
4.Wat is de schoonste buurt/straat in de gemeente Druten? Het levert een bijdrage op
aan een straat- of buurtfeest.
Wij wachten met belangstelling uw reactie af.
Fractie Sociaal Maas en Waal
Dini Uitdehaag

Indienen en beantwoording raadsvragen

Ton Ebben
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

12.2.2 Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Rondweg Deest
1 Dossier 1226 voorblad.pdf

Raad openbaar Druten
Dossiernummer

1226

Extern Zaak ID

Z/20/044160

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 april 2020

Agendapunt

12.2.2

Omschrijving

Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en
Waal - Rondweg Deest

Organisatieonderdeel

domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting

Eigenaar

Eijkhout, Michel

Soort nota

Overig

Programma/Paragraaf

P2 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder(s) Druten

Lepoutre, M (Michel)

Telefoonnummer steller

088-432 7453

E-mail adres steller

m.j.h.eijkhout@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beantwoording Schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal Rondweg Deest
Geagendeerd

Vergaderdatum

College BenW openbaar Druten

17 maart 2020

Stukken gemeenteraad Druten

23 april 2020

Raad openbaar Druten

23 april 2020

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen van Sociaal Maas en Waal Rondweg Deest

1 Beantwoording Schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal Rondweg Deest

Indienen en beantwoording raadsvragen

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

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 2 maart 2020
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp: Vrachtverkeer in Deest
Toelichting:
Al een lange reeks van jaren wordt de Vriezeweg in Deest geteisterd door veel
vrachtverkeer. Na de aanleg van “de Hoekgraaf” en het afgraven en verdwijnen van het
gronddepot uit de Afferdensche en Deestsche waarden is zonder meer een verbetering
opgetreden, hoewel het verplaatsen van het gronddepot natuurlijk wel voor extra
overlast heeft gezorgd.
Maar de aanleg van de Hoekgraaf heeft alleen maar verlichting gebracht waar het gaat
over de aanvoer van klei naar de pannenfabriek. Alle andere transporten, klei naar de
steenfabriek, het halen van pannen en stenen bij de pannen- en steenfabriek, het
redelijk intensieve verkeer naar de scheepswerf, de verkeerbewegingen naar andere
bedrijven in de Munnikhofsestraat waaronder Hertog Jan, en de transporten naar de
parkeerplaats van Verploegen en Bilfinger verlopen nog steeds via de Vriezeweg. De
Waalbandijk kan naast de pannenfabriek ook de scheepswerf bedienen. Maar door de
slagbomen die Nederzand BV geplaatst heeft kan het verkeer naar de scheepswerf daar
geen gebruik van maken.
Overeengekomen was dat al dat verkeer via de reeds aangelegde Hoekgraaf naar de
Waalbandijk en van daaruit richting Deest zou gaan waar een afrit in Deest naar de
Munnikhofsestraat zou komen. Hiermee zijn alle industrieën in Deest goed bereikbaar en
kan al het vrachtverkeer zich afwikkelen zonder door het dorp Deest te komen.
De gemeente was co-financier voor de verbinding vanaf de Van Heemstraweg via de
Hoekgraaf naar de Waalbandijk. Nu Nederzand BV alweer geruime tijd deze weg aan de
openbaarheid onttrekt, wordt het nu toch echt tijd dat dit bedrijf werk maakt van de afrit
van de Waalbandijk naar de Munnikhofsestraat en deze afrit gaat realiseren. Daarna
dienen deze wegen overgedragen worden aan de gemeente als wegbeheerder.
Wij willen u graag de volgende vragen stellen:
1. Kunt u ons informeren over de voortgang van dit project, want tot op heden is
het oorverdovend stil?
2. Op eerdere vragen die wij in mei 2018 hebben gesteld wist u ons te melden dat
het project in twee fasen zou worden gerealiseerd. De eerste fase is inmiddels
gerealiseerd. Maar zoals geschetst heeft dat het probleem van overlast door
vrachtverkeer door de woonstraat Vriezeweg, maar gedeeltelijk opgelost. Zijn er
afspraken gemaakt over de start van de tweede fase?
3. Zo ja, dan vernemen wij graag wij graag wanneer we de start van de tweede fase
tegemoet kunnen zien.

Indienen en beantwoording raadsvragen

4. Zo nee, dan verzoeken wij het college om alsnog met Nederzand BV tot een
harde afspraak te komen over de tweede fase waarbij het tijdstip van aanvang,
vanwege de nog steeds aanwezige urgentie, zo spoedig mogelijk moet zijn en bij
voorkeur nog in 2020. Deze urgentie wordt mede ingegeven door de bewoners
aan de Vriezeweg,die klachten bij de “Dorpsraad D’n Droad Deest” hebben
geventileerd omdat er nog steeds ernstige hinder wordt ervaren. Is het college
bereid om met Nederzand BV tot een harde afspraak te komen waarbij de
urgentie en onvrede die er in Deest is onder de aandacht wordt gebracht?
Dini Uitdehaag
Ton Ebben
Fractie Sociaal Maas en Waal
Antwoord:
Wij zijn ons bewust van de wens om zo snel mogelijk de nieuwe rondweg in gebruik te
nemen. Eerder is al aangegeven dat het project door ontwikkelaar Geertjesgolf B.V.
(rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nederzand B.V.) gerealiseerd wordt, voor rekening van
Geertjesgolf en Rijkswaterstaat. De gemeente Druten is slechts co-financier voor het wegvak
van de Van Heemstraweg naar de Waalbandijk. De gemeente toetst de plannen van
Nederzand, maar kan geen invloed uitoefenen op de planning van Nederzand. Afgesproken
is dat de weg aan de gemeente overgedragen zal worden zodra de nieuwe weg volledig is
gerealiseerd en opengesteld kan worden voor al het verkeer.
Het tracé vanaf de Van Heemstraweg tot aan de Waalbandijk is qua wegconstructie gereed
en ook de kruising op de Waalbandijk voor fietsers is definitief aangelegd. Het wegvak
parallel aan de dijk tot aan de scheepswerf is nog niet geheel gereed. Daar wordt de
definitieve eindsituatie van de grondzetting afgewacht voordat de laatste laag asfalt en
bermverharding aangebracht kan worden. De zetting wordt gemonitord en aan de hand van
de resultaten wordt verwacht dat de benodigde eindzetting 2e helft 2020 bereikt wordt.
De verbinding van de Waalbandijk naar de Munnikhofsestraat wordt aangelegd zodra
overeenstemming over de benodigde grondpositie bereikt is. De grondverwerving heeft
vertraging opgelopen. Nederzand heeft de verantwoordelijkheid om de grond te verwerven.
De gemeente speelt hierin geen rol.
Op korte termijn wordt openbare verlichting aangebracht op twee locaties. Op de Van
Heemstraweg ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe weg en op het kruisvlak voor
fietsers op de Waalbandijk met de nieuwe weg.
Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Technische vragen
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

12.5 Ingekomen Stukken derden
1 Ingekomen stukken derde - overzicht RV 23 april 2020.xlsx

A
B
Datum
Afzender
1
2 27-3-2020 Ingrid Beniers

C
Titel
BOUW!

D
Bijlage(s)
Ingekomen brief - Ingrid Beniers - BOUW!.pdf

3

27-3-2020 Werkzaak Rivierenland

Update corona 27 maart

4

Jan Reijnen Erfgoedvereniging
27-3-2020 Heemschut

Ingekomen brief Jan Reijnen - Erfgoedvereniging
Heemschut - Windmolens Belvederegebied

Ingekomen brief - Werkzaak Rivierenland - Update corona 27 maart.pdf
Ingekomen brief - Jan Reijnen - Erfgoedvereniging Heemschut windmolens.pdf
Bijlage 1 Jan Reijnen - Belvedere okt 2019.pdf
Bijlage 2 Jan Reijnen - Artikel Gelderlander 03102019.pdf

27-3-2020 Parent Elimination

Herziene richtlijn NJi Scheiding en problemen jeugdigen
& NPO2 documentaire ouderverstoting

Ingekomen brief - Parent Elimination - Herziene richtlijn NJi Scheiding en
problemen jeugdigen & NPO2 documentaire ouderverstoting.pdf
Ingekomen brief - VNG - Handreiking wie vooraf goed oplet.pdf
Bijlage - VNG - Handreiking wie vooraf goed oplet.pdf

5

6

27-3-2020 VNG

Ingekomen brief - VNG - Wie vooraf goed oplet

7

27-3-2020 VNG

8

27-3-2020 INretail

Update ontwikkelingen Coronacrisis
Ingekomen brief - INretail - Dringende oproep aan alle
Nederlandse gemeenten 26-03-2020.pdf

9

27-3-2020 R&O NXT

10 31-3-2020 Raad van State

Ingekomen brief - VNG - Update ontwikkelingen Coronacrisis.pdf
Ingekomen brief - INretail - Dringende oproep aan alle Nederlandse
gemeenten 26-03-2020.pdf
Ingekomen brief - R&O NXT - Verantwoord werven & selecteren in het
Verantwoord werven & selecteren in het Corona-tijdperk Corona-tijdperk.pdf
C. van Hoogstraten - beroep tegen bestemmingsplan
Ingekomen brief Raad van State - C. van Hoogstraten - beroep tegen
Stedelijk gebied Druten
bestemmingsplan Stedelijk gebied Druten.pdf

11 31-3-2020 Digitale Intelligentie

Webinar Colombusmodel

12

1-4-2020 GGD Gelderland Zuid

Concept begroting 2021

Ingekomen brief - Digitale Intelligentie - Webinar Colombusmodel.pdf
Ingekomen brief - GGD Gelderland Zuid - Concept begroting GGD 2021 31.03.2020.pdf
Bijlage 1 - GGD Gelderland Zuid - Concept programmabegroting 2021
GGD versie 1.0.pdf
Bijlage 2 - GGD Gelderland Zuid - Opmerkingen gemeenten nav
Kaderbrief 2021 en reactie GGD.pdf
Bijlage 3 - GGD Gelderland Zuid - Tijdschrijfonderzoek Veilig Thuis GZ - QConsult (nov. 2019).pdf

A

13

14

B

1-4-2020 GGD Gelderland Zuid

1-4-2020 MARN

C

Concept jaarverslag en jaarrekening 2019

D
Ingekomen brief - GGD Gelderland Zuid - Concept jaarrekening GGD
2019 - 31.03.2020.pdf
Bijlage 1 - GGD Gelderland Zuid - Jaarverslag 2019 GGD GZ.pdf
Bijlage 2 - GGD Gelderland Zuid - Concept Jaarrekening 2019 GGD GZ
Versie 1.0.pdf

Jaarrekening 2019 en begroting 2021

Ingekomen brief - MARN - jaarrekening 2019 begroting 2021.pdf
Bijlage 1 - MARN - Jaarrekening 2019 MARN definitief concept.pdf
Bijlage 2 - MARN - Begroting MARN 2021 inclusief Meerjarenraming
2022-2024.pdf
Bijlage 3 - MARN - Accountantsverslag GR MARN boekjaar 2019.pdf

MGR Jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024

Ingekomen brief - Regio Rijk van Nijmegen - Aanbiedingsbrief MGR
ontwerp jaarstukken en begroting.pdf
Bijlage 1 - Regio Rijk van Nijmegen - MGR RVN Jaarstukken 2019.pdf
Bijlage 2 - Regio Rijk van Nijmegen - MGR RVN begroting 2021-2024.pdf

16

2-4-2020 Regio Rijk van Nijmegen
Burgemeester en
wethouders gemeente
2-4-2020 Druten

17

2-4-2020 Deloitte

Maatregelen gemeente Druten
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarrekening 2019 GGD Gelderland

18

3-4-2020 Gemeente Beersel

Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering

15

Ingekomen brief - B&W Druten - Maatregelen coronacrisis gemeente
Druten.pdf
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant - Jaarrekening
2019 GGD Gelderland-Zuid.pdf
Ingekomen brief - Gemeente Beersel - Brief werkwijze verkrijgen
suppletie-uitkering.pdf
Bijlage 1 - Gemeente Beersel - Brief werkwijze verkrijgen suppletieuitkering.pdf

A
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