
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp: Informatieavond energietransitie

2 Voor welke 
raadscyclus:

Oktober/november 2018

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: FL 

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: Conny Huijskes.

Inleiding door externe adviseurs, naam: Freek Vossen  en Jan Jaap 
Wesselink, Adviesbureau “Overmorgen”

Inleiding door externe partner, naam: ................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: ...............................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

Informatie over de stand van zaken van het “Akkoord van Groenlo” in de 
gemeente. Ik heb “Akkoord van Groenlo” is afgesproken dat wel energieneutraal 
willen zijn in 2030.  Aan de orde komen;

 Het “Akkoord van Groenlo”  en in vogelvlucht de ontwikkelingen;
 De regionale uitvoeringsagenda 2016, met daarin de definities en een 

kwantificering van de opgave per gemeente;
 De Regionale energiemonitor Achterhoek 2018 met o.a. de factsheet OIJ. 

Hierin wordt duidelijk hoever we zijn om de ambitie te realiseren en de 
prognose op basis van nu bekende initiatieven;

 Een kort overzicht van landelijke en regionale ontwikkelingen die op de 
gemeente af komen;

 Bespreking stand van zaken van de “Duurzaamheidsagenda 2017”;
 Uitleg lokaal ruimtelijk afwegingskader duurzame energie.

Dit laatste specifieke thema en onderdeel van de Duurzaamheidsagenda wordt 



nader toegelicht door het adviesbureau “Overmorgen”. Om duurzame energie 
opwekking te stimuleren wordt een lokaal ruimtelijk afwegingskader duurzame 
energie opgesteld. Dit gebeurt op basis van een regionaal koersdocument.  In 
het lokale ruimtelijke afwegingskader duurzame energie wordt vastgelegd waar 
de gemeente welke ontwikkelingen wil toestaan en waar niet. Ook worden 
criteria voor bijvoorbeeld participatie vastgelegd. 

Het doel, de uitgangspunten en het proces van het ruimtelijke afwegingskader 
duurzame energie wordt toegelicht. Begin volgend jaar als het afwegingskader 
klaar komt het kader ter besluitvorming in de gemeenteraad.

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

Wordt in later stadium beschikbaar gesteld.

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

Nvt

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

Nvt

13 Portefeuillehouder: Janine Kock

14 Programma-
manager:

Willem Hoeffnagel

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Conny Huijskes 0315 292 232
c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

mailto:c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl

