
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp: Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwek

2 Voor welke 
raadscyclus:

21 Maart 2019

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 
raadscommissie is er 
behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: Conny Huijskes en/of René 
Alofs......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

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

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .Kirsten van de Meerberg, bureau OverMorgen, Frank Stroeken 

bureau WING (prensentatie)..............................................................
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:

De gemeente wil energieneutraal zijn in 2030. Inmiddels is “energieneutraal 
2030” regionaal gedefinieerd en de opgave is per gemeente vastgelegd. Naast 
een force energiebesparing moeten we ook zelf duurzame energie opwekken. 
Voor deze opwekking is ruimte nodig. In het uitnodigingskader wordt 
aangegeven waar de gemeente welke ontwikkeling wil toestaan, waar niet en 
onder welke voorwaarden.
Het concept uitnodigingskader dat er nu ligt is tot stand gekomen met input van 
vak-ambtenaren en verschillende belangengroepen zoals LTO en de 
plattelandsraad. Deze actoren kunnen nog en reactie geven op deze concept 
versie. De reacties en opmerkingen op het concept zullen verwerkt worden in 
een definitieve versie. De definitieve versie komt in de reguliere 
besluitvormingsprocedure. 

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

Op 10 oktober is er een toelichting geweest over het doel en het proces. De 
commissie FL toen heeft aangegeven dat ze het “Uitnodigingskader lokale 
duurzame energie opwek” willen bespreken voordat het de besluitvorming 



ingaat. Deze bespreking gebeurt vandaag, op 13 maart.

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwek. Concept V 0.9 

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

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

Geen

13 Portefeuillehouder: Janine Kock
Ben Hiddinga

14 Programma-
manager:

Willem Hoeffnagel

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

René Alofs –RO 0315 292 423
r.alofs@oude-ijsselstreek.nl
Conny Huijskes – energietransitie
0315 292 232
c.huijskes@oud4e-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

mailto:r.alofs@oude-ijsselstreek.nl
mailto:c.huijskes@oud4e-ijsselstreek.nl

