
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 25 mei 2021 

Registratienummer : GZDGWB161447/161461 

   IN/056 

Portefeuillehouder : Annet IJff 

Bijlage(n) : 1. West Betuwe RES bod 1.0 zon. 2. Bijdrage aan RES-ambitie per  

   gemeente 

Onderwerp : Beantwoording artikel 50 vragen VVD over het gemeentelijk bod  

   duurzame opwek wind en zon in de Regionale Energiestrategie 1.0 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 vragen VVD over het gemeentelijk bod duurzame opwek wind en zon in de 

Regionale Energiestrategie 1.0 

 

Kennisnemen van 

Kennis nemen van de beantwoording van de artikel 50 vragen die door de VVD fractie zijn gesteld naar 

aanleiding van de regionale raadsbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van 14 april 2021. 

 

Inleiding 

Op 14 april vond er een regionale raasinformatieavond plaats, waarin het definitieve bod voor de 

opwek van duurzame energie in de regio voor de Regionale Energiestrategie 1.0 werd gepresenteerd 

en toegelicht. Op deze avond werd er een tabel getoond, waarin per gemeente werd aangegeven wat 

de bijdrage was in dat bod. Dit was voor de VVD aanleiding om hier vragen over te stellen aan de 

portefeuillehouder. 

 

Kernboodschap 

Artikel 50 vragen VVD fractie: 

Op 14-4-2021 hebben we deel genomen aan de opiniërende Raad RES FruitDelta Rivierenland. Bij de 

uitnodiging zaten 4 bijlagen te volgen via een link. Het betreft de bijlage Ambitie per gemeente. 

  

Hierbij werd genoemde bijlage gepresenteerd, waarin de verdeling van het RES bod per regio 

gemeente is verdeeld. N.a.v. de bijlage ambitie per gemeente heeft de VVD West Betuwe art 50 vragen 

volgens de gemeentewet. 

  

Ons viel hierbij op dat onze gemeente West Betuwe een beduidend groter gedeelte voor haar rekening 

zou moeten nemen dan op basis van inwoner aantal.  

Binnen onze regio hebben we diverse GR-en. Hierbij gaat deelname en bekostiging eigenlijk via 

inwonertal per deelnemende gemeente. 

  

Voordat deze bijlage een eigen leven gaat leiden hebben wij als VVD toch op voorhand enkele vragen 

aan u.  
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Vragen: 

1. Wat is de status van deze bijlage? 

Antwoord: deze bijlage maakt deel uit van het regionale bod RES 1.0 en  is het voorstel van de 

stuurgroep RES. Het aandeel van de gemeente West Betuwe krijgt de status definitief als het bod 

wordt vastgesteld door de gemeenteraad van West Betuwe tijdens de raadsvergadering van 25 mei 

aanstaande 

  

In geval er een relatief serieuze status is van deze bijlage: 

  

2. Hoe is deze verdeling in de bijlage tot stand gekomen?  

Antwoord: deze verdeling is tot stand gekomen na diverse, zowel lokale als regionale,  ruimteateliers 

in de gemeente. Het bod voor West Betuwe (weergegeven in bijgaande tabel) is gebaseerd op: 

a. de reeds aanwezige 14 windmolens die er al in de gemeente staan; 

b. de zonnevelden die al gerealiseerd zijn, of die al vergund zijn; 

c. het beleidskader zon, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2020, waarin de 

gebieden staan waar opwek door grondgebonden zonneparken mogelijk is. 

d. En er is een aanname gedaan voor de hoeveelheid zon op dak in 2030; een vervijfvoudiging van 

het aantal ha’s ten opzichte van nu. 

- waarom is er afgeweken van het inwonertal per gemeente? 

Antwoord: er is nooit de keuze gemaakt om het bod te relateren aan het inwoneraantal. Er zijn wel 

diverse varianten de revue gepasseerd; op basis van inwoneraantal inderdaad, maar ook op basis 

van oppervlakte of op basis van energieverbuik. Om een gevoel te krijgen bij het bod per gemeente 

wordt een procentuele vergelijking met  inwoneraantal en/of oppervlakte wel eens gebruikt  

3. Wat is de mening van portefeuille houder over deze bijlage? 

Antwoord: Tevredenheid overheerst over de bijdrage van West Betuwe aan het regionale bod. West 

Betuwe doet in dit bod geen toezeggingen die niet al door de raad zijn goedgekeurd. Vraagtekens 

zijn er nog of we die vervijfvoudiging van de hoeveelheid zon op dak wel gaan halen. Uit het rapport 

van Overmorgen, dat u in de ingekomen stukken in raad van 26 januari als raadsinformatienota heeft 

ontvangen, blijkt dat er nog wel wat uitdagingen liggen om bedrijven en maatschappelijke 

instellingen zover te krijgen dat ze hun dak vol leggen met zonnepanelen. 

4. Hoe is portefeuille houder gekomen dat dit ook de steun van onze Raad vertegenwoordigd? 

Antwoord: Zie hiervoor ook het antwoord bij de vorige vraag. Met uitzondering van de 

vervijfvoudiging van de hoeveelheid zon op dak, sluit het bod aan bij de eerder door de raad 

genomen besluiten. 

  

In geval er geen enkele status aan deze bijlage geleverd kan worden: 

Ondanks dat deze bijlage wel een serieuze status heeft en daarom de vragen in het vorige blok heeft 

beantwoord, wil het college onderstaande vragen toch voorzien van een antwoord. 

  

5. Waar komt dit idee vandaan? 

Antwoord: deze tabel is een vervolg op de tabel die bij de concept RES 1.0 is vastgesteld.  

6. heeft portefeuille houder dit idee wellicht eerder vernomen dan wij nu in kunnen zien?  
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Antwoord: ja, de portefeuillehouder is lid van de Stuurgroep RES en heeft deze informatie eerder 

gezien en besproken tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep. 

7. heeft de portefeuillehouder input geleverd aan dit idee? 

Antwoord: deze tabel is tot stand gekomen na alle ruimteateliers die in de gemeente en de Regio zijn 

gehouden en in samenwerking met alle gemeenten, de Provincie, het Waterschap, Liander en VNO-

NCW. Voor West Betuwe is deze tabel een weergave van hetgeen er al aan duurzame opwek is 

gerealiseerd, vergund of via beleid is toegestaan. 

8. In welke Raadsvergadering heeft de portefeuillehouder dit gepeild of u wel geen steun heeft en 

dus dit mandaat heeft om zo naar voren te brengen, dan wel tegen te spreken? 

Antwoord: Uw raad heeft op 26 mei 2020 het concept bod RES 1.0 vastgesteld. In datzelfde 

raadsvoorstel stond de ambitie om dit bod naar het definitieve RES bod 1.0 regionaal minimaal te 

verdubbelen. In het concept bod stond West Betuwe aan de lat voor 0,211 TeraWattuur (TWh). In het 

definitieve bod gaan we voor 0,376 TWh. 

  

Graag zien wij de antwoorden tijdig tegemoet.  

Met vriendelijke groet, Diane de Zeeuw,  

VVD West Betuwe 

 

De bijlagen bij deze raadsinformatienota bevat een tweetal tabellen met de bijdrage van West Betuwe 

en de uitsplitsing daarvan, voor zover het de opwek door zonneenergie betreft. 

 

Consequenties 

nvt 

 

Financiën 

nvt 

 

Communicatie 

nvt 

 

Vervolg 

nvt 

 

Bijlage(n) 

1. West Betuwe RES bod 1.0 zon. 

2. Bijdrage aan de RES ambitie per gemeente. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  


