gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Concept-besluitenlijst van de op dinsdag 21 september 2021 gehouden digitale vergadering van de
Werkgroep Duurzaamheid
Locatie: digitaal via MS Teams
Aanvang
19.00 uur
Einde
20.20 uur

Aanwezig zijn:
Timon van Zessen

voorzitter

Willem Pors;
Koen Schouten

raadsleden.

Jan Nederveen

wethouder.

Ageeth Nijkamp
Merlijn Timmers

beleidsmedewerker duurzaamheid.
beleidsmedewerker duurzaamheid.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Met kennisgeving afwezig zijn:
Paul Hoogstraten

voorzitter.

Max van den Bout;
Robert Philippo

raadsleden

Annemarie van der Ploeg

griffier

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom bij deze digitale vergadering van
de werkgroep Duurzaamheid, in het bijzonder de kijkers die thuis de vergadering volgen via livestream.
Hij meldt dat de heren Hoogstraten, Van den Bout en Philippo om verschillende redenen afwezig zijn.
Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van
de werkgroep op 13 april 2021.
De concept-besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Bijpraten lopende zaken
De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmers die een terugblik en een toelichting verzorgt.
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is regionaal opgepakt en op dit moment worden de accenten
bepaald voor de onderdelen die regionaal of lokaal worden opgepakt.
De heer Van Zessen vraagt hoe de aangenomen moties hierbij een plek krijgen.
De heer Timmers antwoordt dat de uitwerking van de moties een plaats heeft gekregen in het overleg
met de portefeuillehouders.
De heer Timmers vervolgt met de Transitie Visie Warmte (TVW). De visie is voor komende donderdag
geagendeerd in Het Debat en Het Besluit. Hij zegt dat dit proces een ander proces is dan de RES.
Daarin trokken de 7 Drechtstedengemeenten samen op. Bij de TVW loopt onze gemeente een apart
traject met een andere adviseur. Dit komt omdat onze uitgangssituatie anders is dan de overige 6
gemeenten (wij hebben geen warmtenet) en omdat Fien Wonen een rol speelt. Samenwerking regionaal
kan wel gevonden in een regionaal kenniscentrum.
De heren Pors en Schouten stellen enkele vragen die door de heer Timmers worden beantwoord.
Wethouder Nederveen meldt dat vandaag bekend is geworden uit de stukken van Prinsjesdag dat er
70 miljoen beschikbaar komt voor alle gemeenten samen.
De lokale Duurzaamheidsagenda wordt ook kort toegelicht. De heer Timmers zegt dat het in de agenda
vooral gaat om in beeld te brengen hoe duurzaamheid in de beleidsterreinen terugkomt.
Wethouder Nederveen vult aan dat Duurzaamheid een van de pijlers van het raadsprogramma is. Bij
de start van deze raadsperiode is de inzet vooral geweest om de RES op te stellen. Nu is er tijd voor de
lokale duurzaamheid in een breder spectrum.
De heer Timmers stelt voor om in een van de volgende vergaderingen van de raadswerkgroepen wat
meer stil te staan bij de inhoud en wat het betekent op de andere beleidsterreinen.

5. Regionale Adaptie Strategie (RAS)
Mevrouw Nijkamp en de heer Timmers houden een presentatie over de inhoud en het totstandkoming
van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en geplande doorvertaling naar de Lokale Adaptatie
Strategie (LAS) [Klimaatadaptatie].
De voorzitter en de heer Pors stellen enkele vragen die worden beantwoord.
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6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen
informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen
stukken
De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid vragen te stellen over de bijlagen.
a.
b.
c.
d.
e.

Week 16 Ontzie belangrijke natuurgebieden in de Regionale Energie Strategie
Week 18 a Mail Stichting Drechtse Stromen - Koers Drechtse Stromen 2021-2025
Week 18 b Drechtse Stromen koersdocument 2021
Week 24 Reactie van Drechtse Stromen en Drechtse Energie op de RES 1.0
Week 28 Brief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Gevolgen van de uitspraak
van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen
f. Week 28 Mail NederWind netwerk - Uitspraak Raad van State inzake windturbines
g. Week 35 a Ontwerp RAS 9 - 2021.07.28
h. Week 35 b Raadsinformatienota RAS d.d. 22 juli 2021
De leden stellen geen vragen over de bijlage.

7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Wel zijn er complimenten voor het informatieve gehalte
van de bijeenkomsten van de werkgroep.
Wethouder Nederveen herhaalt de oproep om artikelen die men tegenkomt te delen in de werkgroep
Duurzaamheid.

8. Sluiting
De voorzitter sluit zich hierbij aan dankt ook de overige aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering om 20.20 uur.
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