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Concept-besluitenlijst van de op maandag 15 maart 2021 gehouden digitale vergadering van de
Werkgroep Duurzaamheid
Locatie: digitaal via MS Teams
Aanvang 19.30 uur
Einde 21.15 uur
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Timon van Zessen

raadsleden.
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wethouder.

Ageeth Nijkamp
Merlijn Timmers

beleidsmedewerker duurzaamheid.
beleidsmedewerker duurzaamheid.

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.
Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken.

2. Vaststellen agenda
*De meerderheid van de werkgroep stelt de agenda ongewijzigd vast. De heer Philippo staat op het
standpunt dat de werkgroep geen besluiten neemt en gaat niet akkoord.

* Deze toevoeging is na afloop van dit agendapunt gemaakt naar aanleiding van de discussie bij agendapunt 3 .

3. Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van
de werkgroep op 9 februari 2021, inclusief terugblik op de
regionale bijeenkomst (RES) die aansluitend is gehouden
De heer Philippo vraagt wat de zin bij agendapunt 3 "De concept-besluitenlijst wordt ongewijzigd vast"
betekent.
De voorzitter zegt dat dit betekent dat de concept-besluitenlijst ongewijzigd is vastgesteld, maar dat een
deel van de zin is weggevallen. Dit wordt aangepast.
De heer Philippo vervolgt dat hij bezwaar maakt tegen zowel deze formulering als de vergelijkbare
formulering bij het vaststellen van de agenda. Hij blijft– ondanks de uitleg die is gegeven tijdens de
vergadering van 13 januari jl. – van mening dat de werkgroep geen besluiten neemt. Dit betekent voor
hem dat over de vaststelling van de agenda en de concept-besluitenlijst niet unaniem maar in
meerderheid wordt besloten.
De griffier stelt voor de concept-besluitenlijst van 9 februari 2021 als volgt aan te passen:
Agendapunt 2: vaststellen agenda
De meerderheid van de werkgroep stelt de agenda ongewijzigd vast. De heer Philippo is van mening
dat de werkgroep geen besluiten neemt en gaat niet akkoord.
Agendapunt 3: vaststellen concept-besluitenlijst van de vergadering van de werkgroep op 13 januari
2021
De meerderheid van de werkgroep stelt de concept-besluitenlijst vast. De heer Philippo is van mening
dat de werkgroep geen besluiten neemt en gaat niet akkoord.
De griffier zegt dat het voorbehoud dat de heer Philippo maakt ten aanzien van het vaststellen van de
agenda en de concept-besluitenlijst voortaan op deze manier wordt verwerkt, tenzij de heer Philippo
aangeeft dit anders te willen.
De meerderheid van de werkgroep stelt de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2021
met in achtneming met deze wijziging vast. De heer Philippo is van mening dat de werkgroep geen
besluiten neemt en gaat niet akkoord.

4. Klimaatadaptatie
De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmers en vervolgens aan mevrouw Nijkamp.
De Timmers gaat met de presentatie in op klimaatadaptatie en de effecten hiervan op onze gemeente.
Mevrouw Nijkamp gaat vervolgens in op de ontwikkeling van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS).
Deze regio is anders opgebouwd dan de regio waarin de Regionale Energiestrategie (RES) wordt
ontwikkeld. Bij de RES trekken de zeven gemeenten in de Drechtsteden samen op. Bij de RAS is de
regio bepaald door het waterschap en hierbij is het gebied in Dijkring 16 leidend (gemeenten in de
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden).
Er worden diverse vragen gesteld die worden beantwoord door de heer Timmers en mevrouw Nijkamp.
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5. Lokale energieagenda
De voorzitter zegt dat de raad in januari 2019 de lokale energieagenda heeft vastgesteld. Op dit moment
wordt een aanvulling voorbereid op de lokale energieagenda en hij geeft het woord aan wethouder
Nederveen voor een inleiding.
Wethouder Nederveen zegt in zijn introductie dat in de huidige lokale energieagenda vooral aandacht
is voor de RES en de Transitie Visie Warmte (TVW). Het onderwerp duurzaamheid (ook een onderdeel
in het raadsprogramma) is hierbij niet meegenomen. Het document dat nu voorligt (bijlage 2b) is dan
ook geen vervanging van deze agenda maar een verbreding van de opgave waarbij het onderwerp
duurzaamheid als kapstok is gebruikt.
De heer Timmers neemt de werkgroep mee in de zaken die nieuw worden toegevoegd aan het huidige
beleid.
In de afronding inventariseert de voorzitter of de leden van de werkgroep het document nogmaals willen
bespreken in De Ontmoeting of dat het via de agendacommissie kan worden doorgeleid naar Het Debat
en Het Besluit.
Alle leden van de werkgroep adviseren het document niet eerst in De Ontmoeting te brengen omdat het
voldoende aan bod is geweest in de werkgroep. Wat hen betreft mag het direct naar Het Debat en Het
Besluit.
De griffier neemt dit mee naar de agendacommissie.

6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen
informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen
stukken
De leden stellen diverse vragen over de bijlagen die door de heer Timmers worden beantwoord. Op een
van de vragen constateert de heer Timmers dat een onderdeel (zorg) nog aan de
duurzaamheidsagenda uit punt 5 moet worden toegevoegd. Hij zal dit nog verwerken.

7. Belangrijke data voor bijeenkomsten rondom duurzaamheid
Hierover zijn geen vragen.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur.
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