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VERSLAGPUNTEN RAADSROTONDE 17 Mei 2010 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Duurzame energie 
Oriënterende bespreking 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

5
e
 cyclus 2010 

1 

Voorzitters Bruins, Ermers, Schoppers 

Ambtelijk Huijskes, Van Urk 

Verslagpunten Op de raadsrotonde over duurzame energie waren ongeveer 65 personen 
aanwezig. Er waren inleidingen en er was ook bronmateriaal opgenomen in de 
raadsbundel voor de 5

e
 raadscyclus van 2010. Via drie themagroepen (zonne-

energie, windenergie en biovergisting) zijn de volgende gesprekspunten 
genoteerd. Het raadspresidium bespreekt op 21 juni 2010 hoe de gemeenteraad 
met deze punten om kan gaan in een beleidstraject voor duurzame energie. Dit 
traject is in feite gestart met de raadsrotonde. Ook andere gemeenten oriënteren 
zich intussen op mogelijkheden en wenselijkheden voor duurzame energie. 
 
Verzamelde gesprekspunten raadsrotonde, bruikbaar voor verder fractieberaad: 
 
Algemeen 
 
1

e
  Conform het door de gemeente ondertekende Akkoord van Groenlo moet 

de gemeente het ambitieniveau sterk verhogen: 50 % CO2 reductie in 2020, 
energieneutraal op termijn.  Om de ambitie te halen zullen initiatieven uit de 
samenleving actief opgepakt moeten worden. De gemeente moet stimuleren 
en faciliteren. Daarnaast is der een proactieve houding van de gemeente 
nodig: ze zoekt zelf initiatieven en ontwikkelt  plannen om de  CO2 uitstoot 
sterk te reduceren. De gemeente zoekt een sterke samenwerking op 
regionaal niveau en probeert actief de gevolgen van de klimaatproblematiek 
voor haar burgers te minimaliseren. Mogelijk met een nieuw gemeentelijk of 
regionaal energiebedrijf om zo ook de stijgende energiekosten van haar 
burgers te verminderen en de werkgelegenheid te stimuleren. 

 
2

e
 De sterkere ambitie van het Akkoord van Groenlo kan de gemeente 

verwezenlijken door het huidige gemeentelijke ambitieniveau van 25 % CO2 
reductie in 2020 door te trekken op basis van de feitelijke ervaring en 
realistische mogelijkheden. Op dit moment heeft de gemeente een actief 
klimaatbeleid. De gemeente is  hiermee meer dan gemiddeld actief in 
vergelijking met de landelijke en regionale trend. Er zijn meerdere acties om 
de  CO2 emissie omlaag te krijgen. 

 
3

e
 De ervaring elders leert dat duurzame energie tot stand komt door 

initiatieven op lokaal niveau. Daarom als  gemeente vooral een stimulerend 
en faciliterend beleid voeren, dat in onze gemeente realisatie van 
initiatieven van burgers en bedrijven mogelijk maakt. Hierbij aanhaken op 
stimuleringsmaatregelen van andere overheden en voorsorteren op 
regionale samenwerking. 

4
e
 In het gemeentelijk beleid in de eerste plaats aanhaken op praktische 

mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in Oude IJsselstreek 
en de Achterhoek, in het vertrouwen dat andere gebieden zich concentreren 
op de praktische aangrijpingspunten in hun gebied. 

5
e
 Per aandachtsveld (zon, wind, biovergisting, compensatie, en dergelijke) 

duidelijke doelen stellen als richtpunt voor maatregelen en medewerking 
daaraan. 

6
e
 Bij benadering aangeven hoeveel kosten burgers, bedrijven en andere 

consumenten in 2010 kwijt zijn aan energie, zodat duidelijk wordt wat 
gemeentebreed de financiële afwegingsmogelijkheden zijn en hoe financiële 
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inspanningen voor duurzame energie zich verhouden tot het totaal. 

7
e
 Voor maatregelen aangeven wat de financiële en milieukundige 

terugverdien-effecten zijn. 

8
e
 In het algemeen aangeven in hoeverre en op welke manier de Nuon-gelden 

inzetbaar zijn als financiële stimulans, ook om ontoereikende landelijke 
stimuleringsmaatregelen aan te vullen.  

Zonne-energie 
 
9

e
 De ambitie voor zonne-energie moet hoog zijn. De gemeente moet zelf een 

voorbeeldfunctie vervullen en wegwijzer zijn voor burgers en bedrijven. 
Zonne-energie heeft prioriteit omdat het laagdrempelig is en mensen 
enthousiast maakt, dat is een belangrijk facet voor duurzame energie in het 
algemeen. 

10
e
 Het rendement op zonne-energie zou eigenlijk hoger moeten. 

11
e
 Regels voor zonne-energie zouden minder complex moeten zijn. 

12
e
 Zonne-energie niet laten afhangen van subsidies van de rijksoverheid. 

Eventueel Nuon-geld hiervoor inzetten. 

Windenergie 

13
e
 De zoekgebieden voor windenergie uit het huidige streekplan voorlopig 

aanhouden. 

14
e
 Het in 2004 vastgestelde beleid van de oude gemeente Gendringen zonodig 

aanpassen. 

15
e
 Realistisch omgaan met windenergie wat financiën en regels betreft. 

16
e
 Windmolens niet verspreid in het landschap situeren. Ook aansluiten bij 

windmolenparken over de grens (m.b.t. Den Tol). 

17
e
 De meest geschikte locaties voor windenergie voorrang geven. 

18
e
  Welstand: windmolens moeten aan landschap worden aangepast, in plaats 

van omgekeerd. Creatieve oplossingen hiervoor niet schuwen. 

19
e
 De effecten van kleinere molens (tot 10 à 15 meter hoog) voor huishoudens 

en bedrijven in beeld brengen. 

Biovergisting 

20
e
  De eventuele knelpunten voor ruimtelijke inpassing van installaties voor 

biovergisting concreet aangeven. 

21
e
 De mogelijke veiligheidsrisico’s van biovergisting aangeven en aangeven op 

welke locaties die het kleinst zijn. 

22
e
 De normen van de provincie voor biogas aangeven. 

 
 

 


