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Concept-besluitenlijst van de op dinsdag 12 oktober 2021 gehouden digitale vergadering van de 

Werkgroep Duurzaamheid  

 

Locatie: digitaal via MS Teams 

Aanvang 19.30 uur 

Einde   20.57 uur 

Aanwezig zijn: 

Paul Hoogstraten    voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Robert Philippo; 

Willem Pors (vanaf 20.10 uur) 

Koen Schouten      

Timon van Zessen     raadsleden. 

 

 

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. 

 

 

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

de werkgroep op 21 september 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. 
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4. Stand van zaken t.a.v. De Lokale Duurzaamheidsagenda  

De voorzitter zegt dat de lokale duurzaamheidsagenda op 23 september in de gemeenteraad is 

vastgesteld. Hij geeft het woord aan de heer Timmers voor een toelichting waarbij bij elk onderdeel  

wordt stilgestaan aan de hand van twee momenten: 'Waar staan we' en 'Waar gaan we naartoe'. 

 

De heer Pors komt tijdens dit agendapunt in de vergadering. 

 

De heer Timmers behandelt achtereenvolgens de volgende punten: 

RES 1.0 

Transitie Visie Warmte  

Regionale Adaptatie Strategie 

Lokale Adaptatie Strategie 

Communicatie en participatie 

RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen)  

Online dienstverlening 

Verkeer en Vervoer 

 

Per onderwerp stellen de leden diverse vragen die worden beantwoord door de heer Timmers. 

 

Besloten wordt om in verband met de tijd de discussie volgende keer verder te voeren over dit 

agendapunt. 

 

5. Lokale Adaptie Strategie (LAS) 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmers over de Lokale Adaptie Strategie (klimaatadaptatie).  

 

De heer Timmers geeft een korte inleiding waarin de hoofdonderwerpen van klimaatadaptatie belicht 

worden. (warmte, droogte, wateroverlast, biodiversiteit) 

Hij vraagt de leden welke accenten zij graag terug willen zien in de Lokale Adaptatie Strategie.  
 

De leden gaan een voor een in op zaken die zijn lokaal (maar soms ook regionaal, nationaal of mondiaal) 

belangrijk vinden. 

 

De heer Timmers vat de input die is gegeven voor de LAS samen door te stellen dat aandacht is 

gevraagd voor water/waterafvoer en biodiversiteit. De leden hebben hierbij wel aangegeven dat dit 

vraagt om een nuchtere kijk en aanpak met aandacht voor participatie.  

Daarnaast dient de gemeente vanuit haar voorbeeldfunctie moeten kijken naar zaken als vergroening 

van de eigen omgeving rond het gemeentehuis en de aanpak van de openbare ruimte (meer bomen en 

groen). 

De heer Timmers rondt af met de mededeling dat na een uitwerking dit punt opnieuw in de werkgroep 

besproken zal worden. Het is een interactief proces dat zeker een vervolg krijgt.  

 

Wethouder Nederveen dankt de leden voor hun bijdragen. De Lokale Adaptie Strategie is 

veelomvattend. Hij hecht eraan om te noemen dat er ook al veel gebeurt. Als voorbeeld noemt hij de 

ontwikkelingen aan de Nieuweweg.  Ook de laadpalenstrategie wordt in een volgend stadium 

besproken.  

Als laatste zegt hij nog dat er door enkele leden een verband is gelegd met De Ontmoeting van komende 

donderdag waar participatie is geagendeerd. Dit gaat echter over participatie in de volle breedte, niet 

alleen bij duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld bij de Omgevingswet.  
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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  

Bij dit vaste agendapunt was geen informatie te delen. 

 

 

7. Rondvraag   

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

 

8. Sluiting  

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

vergadering om 20.57 uur.  

 


