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Concept-besluitenlijst van de op maandag 4 juli 2022 gehouden openbare vergadering van de 

Werkgroep Duurzaamheid  

 

Locatie: raadzaal 

Aanvang 19.30 uur 

Einde   21.00 uur 

Aanwezig zijn: 

Paul Hoogstraten    voorzitter  

 

Erik van den Bosch; 

Liny de Jager; 

Wim IJzerman      raadsleden. 

 

 

Jan Nederveen     wethouder. 

 

Rick van der Pol    beleidsmedewerker duurzaamheid. 

Merlijn Timmers  beleidsmedewerker duurzaamheid. 

 

Annemarie van der Ploeg   griffier. 

 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Wim de Ruiter 

Koen Schouten; 

Willem Pors     raadsleden. 
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1. Opening 

De heer Hoogstraten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze eerste 

vergadering van de werkgroep Duurzaamheid. Hij stelt meteen het voorzitterschap aan de orde. 

 

Omdat niet iedereen aanwezig is, wordt in eerste instantie besloten dat de heer Hoogstraten deze 

vergadering leidt. In de volgende vergadering kan dan opnieuw gesproken worden over het 

voorzitterschap.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Procedurele afspraken t.b.v. de werkgroep waaronder 

voorzitterschap en agendavorming  

Besloten wordt dit aan het einde bij agendapunt 8 te bespreken. 

 

 

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

de werkgroep op 2 februari 2021.    

De concept-besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Bijpraten hoofdonderwerpen Lokale Duurzaamheidsagenda   

De heer Timmers geeft aan de hand van een presentatie (sheet 1 t/m 12) een toelichting op: 
1. RES (Regionale Energie Strategie) 

2. TVW (Transitie Visie Warmte) 

3. RAS en LAS (Regionale- en Lokale Adaptatie Strategie) 

4. Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed 

 

In de presentatie wordt ook aandacht gegeven aan 

5. CO2 voetafdruk 

6. Wind Avelingen 

7. Laadvisie & -beleid 

 

Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en beantwoord. 

 

De heer Timmers komt schriftelijk terug op een vraag bij:  

Punt 1. RES over de voortgang van de gesprekken met de familie Den Hartog. 

Punt 6. CO2 voetafdruk over de berekening van de kosten in de tabel die is getoond in sheet 12. 
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8. Nadere toelichting op en gesprek over beoogde uitvoering 

Energiebesparing & Warmte 

De heer Timmers geeft aan de hand van een presentatie (sheet 13 en 14) een toelichting bij dit 

agendapunt. 

 

Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en beantwoord. 

 

De heer Timmers komt schriftelijk terug op een vraag over het aantal woningen dat inmiddels aardgasvrij 

is.  

 

7. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen 

informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen 

stukken  

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over het ingekomen stukken.  

 

8. Plannen volgende bijeenkomst en indicatie agendavorming   

Besloten wordt maandag als vergaderavond te kiezen. Er worden alvast twee vergadermomenten 

ingepland.  

Op 3 oktober zal de vergadering van de  werkgroep in het teken staan van de laadvisie en het laadbeleid. 

Op 31 oktober zal de vergadering van de werkgroep in het teken staan van het verduurzamen van het 

maatschappelijk vastgoed. De heer Timmers maakt hierbij de kanttekening dat hij voor de input bij dit 

onderdeel ook afhankelijk is van andere medewerkers. 

 

In tegenstelling tot vorige raadsperiode zal de werkgroep benut worden als klankbord voor een eerste 

gesprek. Het is daarbij niet langer nodig om vooraf de stukken via het fractieoverleg aan te bieden. 

 

De heer Hoogstraten geeft aan ook beschikbaar te zijn als voorzitter voor de komende vergaderingen. 

9. Rondvraag  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

De heer Timmers biedt aan om vragen die tussentijds opkomen per mail aan hem te stellen.    

10. Sluiting  

De voorzitter dankt ook de overige aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.  

 


