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Concept-besluitenlijst van de op dinsdag 9 februari 2021 gehouden digitale vergadering van de 

Werkgroep Duurzaamheid  

 

Locatie: digitaal via MS Teams 

Aanvang 19.30 uur 

Einde 19.55 uur 

Aanwezig zijn: 

Paul Hoogstraten    voorzitter. 

 

Erik van den Bosch 

Max van den Bout; 

Robert Philippo; 

Willem Pors;      

Timon van Zessen     raadsleden. 

 

 

Jan Nederveen     wethouder. 

 

Merlijn Timmers  beleidsmedewerker duurzaamheid/ 

energiecoördinator (energieloket).  

 

Annemarie van der Ploeg   griffier. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Koen Schouten (wordt vervangen door Erik van den Bosch) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De werkgroep stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

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

de werkgroep op 13 januari 2021 

 

De concept-besluitenlijst wordt ongewijzigd vast. 
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De heer Timmers geeft aan dat hij op de openstaande vraag (zie besluitenlijst 13 januari, agendapunt 

6 : Is het regionaal budget energieregio van € 818.737 eenmalig?) meeneemt in het volgende 

agendapunt. 

 

 

4. Bijpraten lopende zaken 

De heer Timmers start met de Regionale Energie Strategie (RES) en geeft een vooruitblik naar het 

regionale programma vanaf 20.00 uur.  

Hierbij geeft hij ook antwoord op de nog openstaande vraag. Het bedrag van € 818.737 is een eenmalige 

bijdrage. Er is wel een sterkte lobby op gang gebracht om geld voor de energietransitie op structurele 

basis uit te keren. Hij verwijst o.a. naar de VNG ledenvergadering op 12 februari a.s. en naar geluiden 

dat het kabinet in de voorjaarsnota gelden beschikbaar gaat stellen  om de energietransitie te faciliteren.  

Vervolgens gaat hij nog in op de Transitie Visie Warmte (TVW),  het verduurzamen van het vastgoed 

(gemeentewerf, zwembad en gemeentehuis) en de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) 

 

5. Rondvraag  

De heer Philippo verzoekt (naar aanleiding van de toelichting op het programma van de regionale 

avond) een overzicht van de zogenaamde 'foute scenario's' en een overzicht van de harde data. 

 

Wethouder Nederveen stelt voor om eerst de avond af te wachten omdat de gevraagde informatie daar 

aan bod zal komen. De volgende bijeenkomst kan dan besproken worden of het voldoende duidelijk is 

geworden.  

 

(Noot griffier: vooruitlopend op volgende vergadering zijn de gevraagde documenten de volgende dag 

verzonden). 

 

6. Sluiting 

In de chat van het team werkgroep Duurzaamheid is de link voor de regionale vervolgbijeenkomst 

gedeeld.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.55 uur.  


