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MOTIE 
 
Naar aanleiding van agendapunt: Rechten van de raad 
 
 
Onderwerp: Duurzaamheidsbeleid 
 
 
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 19 december  2019: 
 
Gehoord de beraadslaging, overwegende, dat: 
 

• De opstelling van de verantwoordelijk wethouder rond de aanpak van de 
Uivermeertjes gebrekkig is geweest door onvoldoende te anticiperen op de 
voortgang van dit project; 

• Hij onvoldoende en zeker niet tijdig de raad en bevolking van Deest in de plannen 
heeft meegenomen; 

• De wethouder in het geheel niet heeft ingevoeld hoe cruciaal dit project is voor de 
duurzaamheidsaanpak zoals die is vastgelegd in de Routekaart Energieneutraal 
Druten; 

• Wij ook op andere duurzaamheidsprojecten moeten constateren dat ook daar door 
de portefeuillehouder onvoldoende urgentie wordt gevoeld om stappen te zetten 
zoals bij het Wilgenland in Deest waar nog steeds geen enkele duidelijkheid is of er 
gebruik kan worden gemaakt van de restwarmte van de pannen- en steenfabriek; 

• Er ook met de woningcorporatie die in Deest een stevige opgave heeft in de 
verduurzaming nog steeds geen duidelijkheid is over de rolverdeling en afspraken; 

• Hij kansen laat lopen door op gebieden waar in het collegeprogramma juist wordt 
gezegd dat met deze partij, de ZLTO, als een van de belanghebbende wordt gezien 
en in de Routekaart participatie als belangrijke randvoorwaarde wordt beschreven, 
hij bij de oprichting bij een gebiedscoöperatie door de ZLTO niet aanwezig is en zich 
ook niet laat vertegenwoordigen door een collega of ambtelijk vertegenwoordiger; 

• Volgens de Routekaart  de gemeente de rol als aanjager zou nemen, maar de 
wethouder  het gaspedaal en de rem veelal lijkt te verwisselen; 

• De gemeente een sturende en  faciliterende zou een rol gaan spelen in projecten 
met grootschalige energieopwekking zoals de Uivermeertjes. Hier hebben wij 
helemaal niets van teruggezien. 

• Er meerdere fracties in onze raad recent nog te kennen hebben gegeven dat de 
wethouder de raad niet heeft geïnformeerd of foutief heeft  geïnformeerd; 

• Er bij de raad geen vertrouwen meer is dat de verantwoordelijk wethouder het 
project Uivermeertjes en de navolgende projecten op een juiste manier zal aansturen 
en al helemaal de rol van aanjager niet op zich kan nemen. 
 
 
 
 
 

 
Spreekt uit:  Dat de raad van de gemeente Druten haar afkeuring uitspreekt over  het tot op 
heden door de wethouder gevoerde beleid m.b.t.tot duurzaamheidheid,energietransitie en 
de uitvoering van de Routekaart en gaat over tot de orde van de dag. 
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Namens de fractie van Sociaal Maas en Waal, 
 
Dini Uitdehaag 
 
 
 
Ton Ebben 
 
 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van: 
 
de raadsgriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
F. Aerts     C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld 
 


