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Concept-besluitenlijst van de op dinsdag 13 april 2021 gehouden digitale vergadering van de Werkgroep 

Duurzaamheid  

 

Locatie: digitaal via MS Teams 

Aanvang 19.30 uur 

Einde 21.00 uur 

Aanwezig zijn: 

Paul Hoogstraten    voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Robert Philippo; 

Willem Pors;      

Timon van Zessen     raadsleden. 

 

Koen Schouten     burgerlid. 

 

Jan Nederveen     wethouder. 

 

Ageeth Nijkamp   beleidsmedewerker duurzaamheid. 

Merlijn Timmers  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. 
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3. Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 

de werkgroep op 15 maart 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. 

 
 

4. Regionale Energie Strategie (RES) 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmers die aan de hand van enkele sheet uit de presentatie 

van de regionale bijeenkomst van 23 maart jl. een terugblik en een toelichting verzorgt.  

 

In de toelichting gaat hij in op het voortraject (vaststelling RES in 2020) en het vervolg dat leidt tot de 

vaststelling van de RES 1.0 

Uitgangspunten - in volgorde van belangrijkheid - hierbij zijn: 

1. Inzetten op het besparen van energie. 

2. Zon op daken.  

Dat wil zeggen grote daken van minimaal 100 m2. 

3. Zon in restruimte.  

Voorbeeld dat hierbij wordt genoemd wordt, is het opwekken van energie via panelen op de 

schermen van de Betuweroute en wegen. 

4. Zoekgebieden. 

Extra opties die door de participatierondes beperkter zijn geworden. 

 

In de RES 1.0 betekent het dat van een zoekgebied hetgeen dat overblijft na de participatierondes, 

wordt aangemerkt als uitwerkingsgebied. 

Belangrijke constatering hierbij is dat een uitwerkingsgebied niets meer is dan een optie die in beeld 

wordt gebracht in de RES 1.0. 

Realisatie van die opties wordt altijd lokaal bepaald door de gemeenteraad. De raad stelt de 

beleidskaders vast die nodig zijn in de buitenruimte. 

 

De heer Philippo vraagt of de begeleider van het RES-traject, Royal Haskoning, kan aangeven langs 

welke methodes en met hoeveel participanten uit onze gemeente per methode is gesproken.   

 

De heer Timmers zegt dat hij deze vraag zal voorleggen maar plaatst op voorhand de kanttekening dat 

de genodigden niet per gemeente zijn uitgenodigd. 

 

Voorts gaat de heer Timmers nog in op de vragen die er zijn bij de RES Gorinchem/Molenlanden en 

dan met name rond de windturbines in Avelingen.  

 

Tijdens de afronding wordt het vervolgtraject geschetst:  

11 mei eerste bespreking concept-RES 1.0 in college ( in aanloop naar het bestuurlijk overleg) 

12 mei Bestuurlijk overleg 

25 mei Inhoudelijke behandeling en vaststelling concept-RES 1.0 in het college. 

Daarna verspreiding van het door het college vastgestelde document. 

10 juni fractieoverleg 

17 juni De Ontmoeting 

24 juni Het Debat en Het besluit 

 

De griffier geeft een toelichting op het idee van het presidium om een themapagina te wijden aan de 

RES 1.0. 
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De leden van de werkgroep geven aan graag mee te willen werken aan de totstandkoming van een 

themapagina over de RES 1.0.  

In de discussie die daarop volgt worden de argumenten uitgewisseld of die pagina nu al in gang gezet 

wordt (alleen op basis van de mening per fractie) of dat gewacht wordt tot 25 mei. Dan kunnen de 

bijdragen per fractie nog steeds worden geschreven vanuit het fractiestandpunt maar kan ook 

gerefereerd worden aan de voorstellen in het document.  

 

De voorzitter concludeert dat een meerderheid kiest voor de laatste optie.  

 

 

5. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen 

informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen 

stukken  

De leden stellen geen vragen over de bijlage. 

Wel spreekt de werkgroep naar aanleiding van de inhoud van dit document over participatie in het 

algemeen en het belang hiervan.  

De heer Timmers geeft hierbij ook een doorkijkje naar de presentatie van 15 april over de Transitie Visie 

Warmte. 

 

 

6. Rondvraag  

De heer Philippo stelt een vraag over een offerte van Zelfstroom. 

De heer Timmers beantwoordt de vraag en stelt voor de heer Philippo in contact te brengen met het 

Regionaal Energieloket.  

 

De heer Van den Bout wijst op een artikel in het Kompas waarin wordt geadviseerd om 

verwarmingsketels op 60 graden in te stellen om zo een besparing te behalen. Hij waarschuwt dat dit 

bij sommige ketels  kan leiden tot legionella en adviseert dit niet zomaar te doen. 

 

De heer Pors zegt blij te zijn met de opbrengst van de vergaderingen van deze werkgroep in het 

algemeen en hij dankt hiervoor de heer Timmers in het bijzonder. 

 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit zich hierbij aan dankt ook de overige aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering om 21.00 uur.  

 

 


