Raadsvoorstel
Voorloper
Onderwerp

Onderwerp

Datum collegebesluit
Datum presidium
Portefeuillehouder
Behandelend team
Behandelend ambtenaar
Deadline
• Uiterlijke datum raadsbesluit
• (Financiële en / of juridische)
gevolgen van niet halen deadline

n.v.t.
DatumPres 11 maart
Fractie SMW Druten
n.v.t.
n.v.t.
DatumRB 28 maart 2019
Met het niet halen van de deadline worden de door de
gemeenteraad van Druten gestelde
klimaatdoelstellingen niet tijdig behaald.

Bijlagen
Digitaal beschikbaar

Ter inzage

• Raadsbesluit van 28 maart
• Overige bijlagen: Initiatiefvoorstel Aanvulling Routeplan
Energieneutraal Druten 2040, 22 februari 2019
De bovenstaande documenten zijn digitaal beschikbaar op:
www.druten.nl (bestuur > gemeenteraad > agenda’s)
• Indien van toepassing
Alle (openbare) documenten liggen tevens ter inzage in de Raadskamer
op het gemeentehuis.

Raadsvoorstel
Onderwerp Aanvulling Routekaart Energieneutraal Druten 2040
Voorstel:
1. Aanvullende initiatieven ontwikkelen om doelen Routeplan Energieneutraal Druten 2040
te behalen.

Samenvatting:
•

In het collegeprogramma 2018-2022 Druten daagt uit is opgenomen dat de
gemeente in 2040 energieneutraal wil zijn. Deze ambitieuze doelstelling wil men
samen met inwoners, bedrijven en organisaties realiseren.

•

In het Gelders Energie Akkoord is opgenomen dat in 2020 14% van de energie
duurzaam moet worden opgewekt; in 2023 is dat 16%.

•

Dit voorstel voorziet in praktische handreikingen voor inwoners, bedrijven en
organisaties om deze doelstelling te halen.

•

Gezien de urgentie zal de gemeente Druten meer concreet beleid moeten voeren,
wat gericht is op het behalen van bovengenoemde doelstelling.

Inleiding
Voorspelde klimaatveranderingen in verband met uitstoot van broeikasgassen worden
steeds weer ingehaald door de realiteit.
Het tempo waarin duurzame energie wordt opgewekt, zal drastisch moeten worden
verhoogd om het doel wat in het raadsbesluit van 01-02-2018 is vastgesteld, te behalen.
Het draagvlak bij inwoners en bedrijven voor kostbare maatregelen is nog klein.
Inwoners met een laag inkomen kunnen niet voldoende investeren en inwoners met een
ruim inkomen willen niet (of kunnen niet nog meer) investeren.
De budgetten voor subsidies en duurzaamheidsleningen (provinciaal en gemeentelijk) zijn
niet toereikend.
De infrastructuur(netwerk Liander) is verre van toegerust voor de transitie en de
netbeheerder is niet in staat adequaat te werken met incidentele plannen maar heeft
behoefte aan langjarige plannen. Ook de woningcorporaties die een verantwoordelijk zijn
voor een groot deel van de woningen is onze gemeente hebben behoefte aan een
regiefunctie van onze gemeente.

Aanleiding/context
Eerder genomen besluiten
Datum
Korte omschrijving eerder genomen (raads)besluiten
17-03-2015
01-02-2018

Deelname Gelders Energie Akkoord collegebesluit
Druten Energieneutraal in 2040 raadsbesluit

Raadsvoorstel
25-10-2018
14-12-2018

Vaststelling collegeprogramma 2018-2022 raadsbesluit
Routekaart Energieneutraal Druten 2040

Doel/meetbaar effect
1. De gemeente neemt nadrukkelijk de regie bij de verduurzaming en het aardgasvrij
maken van de gebouwde omgeving.
2. De gemeente formuleert uiterlijk 2021 een transitievisie warmte. Hierin is een
tijdspad vastgelegd wanneer wijken en dorpen worden verduurzaamd worden en
van het aardgas afgaan.
3. In 2019 worden inwoners actief benaderd om verduurzamingmaatregelen te
nemen.
4. In 2022 zijn alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energieneutraal.
5. De Uivermeertjes als drijvend zonnepark, het gecombineerde wind- en zonnepark
Larendeel en mogelijk Vissert worden als eerste in 2019 ontwikkeld en in procedure
gebracht als locaties voor opwek van lokale energie.
6. Subsidieregelingen worden ontwikkeld voor inwoners met een laag inkomen om te
investeren in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en HR+++ beglazing.

Argumenten
De routekaart Energieneutraal Druten 2040 moet vanaf 2019 in haalbare en realistische
doelen worden vertaald.
Bij inwoners en bedrijven moet zoveel mogelijk draagvlak worden gecreëerd om de
transitievisie warmte uiterlijk eind 2021 te kunnen vaststellen. Afgaan van het aardgas
betekent dat er een alternatief moeten worden geboden.
Hierin is een tijdspad vastgesteld wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas
afgaan.
De gemeente heeft een regierol bij het grootschalige en planmatig aan de slag gaan met de
verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
In de Regionale Energiestrategie is afgesproken dat eind 2019 duidelijk is hoe de regio
invulling geeft aan de opgave (49% minder CO2 uitstoot in 2030).

Kanttekeningen
De afspraak voor de gemeente Druten : Energieneutraal in 2040 vraagt een resultaatgerichte
aanpak.
Gezien de complexiteit en de samenhang van projecten en activiteiten binnen het
programma duurzaamheid, moet er samen met interne en externe partners aan het
gewenste resultaat worden gewerkt.
In het bijzonder zullen de inwoners door de gemeente meegenomen moeten worden bij de
ontwikkelingen rond energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het energieloket
blijft hierin een belangrijke rol spelen.
Netwerkbeheerder Liander moet in staat zijn de geleverde elektriciteit ook kwijt te kunnen
aan het net ()

Raadsvoorstel
Financiën
Voor de uitvoering van de plannen is jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Uitvoering
Planning
•
•
•
•

2019: inwoners worden actief benaderd om verduurzamingmaatregelen te
nemen
2019 Uivermeertjes, Larendeel en Vissert in procedure nemen
2021:vaststellen transitievisie warmte; wanneer is welke wijk/dorp aan de
beurt
In 2022 zijn alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties
energieneutraal

Communicatie
In 2019 en verder gedurende de gehele looptijd van de energietransitie, worden inwoners
actief benaderd over duurzaamheidmaatregelen.
Inwoners krijgen informatie over de transitievisie warmte en wat dat betekent voor hun wijk
of dorp.
Evaluatie/controle
De programma-manager zal via het college jaarlijks aan de raad rapporteren over de
voortgang van de energietransitie.

Burgemeester en wethouders van Druten,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr.drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

mw. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

