De concept startnotitie geeft een goed inzicht in het proces waarin tot een
concept bod voor toetsing door het Planbureau moet worden gekomen.
Naast de zoekgebieden voor opwek van hernieuwbare energie en hoe de
warmtevraag en warmteaanbod in de regio te verdelen inclusief de daarvoor
benodigde opslag en energie-infrastructuur bieden een goede basis voor de
uitvoering van concrete plannen.
De landelijke keuze om met RES-gebieden te werken is een goede keuze
geweest. De schaal is weliswaar fors maar heeft daardoor ook vele voordelen.
•
•
•

De provincie en de Waterschappen zijn zo in staat hun deskundigen
minder versnipperd in te zetten.
De gemeenten leveren hun meest deskundige ambtenaren in de RESgroep en dragen daardoor bij aan een grote mate van deskundigheid .
De netbeheerder kan op een grotere schaal beter plannen en
meedenken.

Om succesvol te zijn moeten zowel de ambtenaren als de wethouders in het
PFO een regionale bril opzetten om de RES-plannen tot een succes te maken .
Er moeten grote stappen en snelle stappen worden gezet om de verdere
opwarming van de aarde een halt toe te roepen.
Het is immers al enkele minuten na twaalven.
Ambtenaren dienen daarom hun deskundigheid in te kunnen brengen binnen
en voor de RES zonder enige hinder van de diverse politieke ambities van hun
gemeenten.
Maar ook de wethouders die betrokken zijn in het PFO van het RES zitten daar
primair om de opdracht van het RES succesvol te maken. Zij zitten daar niet
om de gemeentelijke/politieke belangen te behartigen. Die ruimte moet wat ons
betreft wethouder Springveld krijgen.
Als de raad al een andere mening zou zijn toegedaan, wat wij ons gezien de
urgentie van de problematiek niet kunnen voorstellen, dan zouden wij dat
graag horen. We kunnen dan in onze reactie naar de RES de voorbehouden van
de gemeente Druten kenbaar maken.
Wat ons betreft dus alle ruimte voor wethouder Springveld waarbij wij nog wel
bij hem willen aandringen vaart te zetten achter de concrete plannen in onze
gemeente.
Daar wordt werk van gemaakt,is te lezen in de informatienota voortgang
duurzaamheid.
In deze informatienota voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten
staat ook dat het belangrijk is dat de gemeente Druten een bijdrage gaat
leveren aan de RES.
De nota geeft inzicht op welke onderdelen van het transitiebeleid niet alleen
plannen worden gemaakt, maar ook stappen gezet.
Het begin is gemaakt.

