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Onderwerp  Programma Duurzaamheid  

Datum  14 januari 2020 

Aanwezig namens  
raadsfractie  

LT: J. Vellinga, A. Machielsen 
VVD: E. Hageman, E. Nijenbanning 
GL: S. Veenstra 
D66: H. van Os, D. van der Meer 
CDA: K. Knot, H. Middendorp 
GB: P. van Es, J. Weering 
PvdA: F. van der Werf, K. Dijkstra 
CU: H. van den Born 

Meesprekers  - 

Aanwezig namens 
college  

O. Gopal en R. Kraaijenbrink 

Ambtelijke 
ondersteuning  

D. Hijszeler en M. Zijlstra (beleidsambtenaren), J. Homans 
(concernmanager) 

Voorzitter  M. Thijsen  

Griffie  S. Puite 

Besproken items  De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken 

van deze eerste raadstafel kort toe. De raadstafel is bedoeld om inzicht te 

geven in het programma Duurzaamheid en de samenhang met andere 

ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid.  

Beleidsadviseur Hijszeler geeft in een korte presentatie (bijlage) informatie 

over het historisch perspectief van het huidige programma Duurzaamheid, 

de ontwikkelingen (en hoe deze zich verhouden tot het programma), de 

doelstellingen en de inhoud van het conceptprogramma. Op 7 januari heeft 

het college van B&W het conceptprogramma vastgesteld. De 

inspraakperiode loopt van 13 januari – 24 februari. Het is de planning dat 

eind april het definitieve programma voor besluitvorming aan de raad 

wordt voorgelegd.  

De volgende onderwerpen worden besproken:  
Energieneutraal in relatie tot CO2-reductie 
Cijfers rapport Bosch en Van Rijn  
Samenhang tussen pijlers  
Participatie 
Bod Regionale Energie Strategie (RES) 
Beleidskader participatie hernieuwbare energie 
 
Conclusie van voorzitter:  
1) De deelnemers aan deze tafel maken zich grote zorgen of je met de 
kaders uit het conceptprogramma wel kunt participeren. En je kunt alleen 
maar participeren als er voldoende kennis is.  
2) Verbreed het concept – niet alleen energieneutraal. We doen dit om de 
menselijke effecten van klimaatopwarming te voorkomen. Als je alleen 
bezig bent met energietransitie zou het kunnen zijn dat maatregelen elkaar 
tegen werken. Wat energieneutraal is hoeft niet de CO2-uitstoot te 
verminderen. Denk ook aan opslag, bomen erbij, etc.  
3) Wat is de rol van de gemeente, hoe faciliteren/stimuleren en waar regie 
op voeren? Er is behoefte aan instrumentarium om mensen te kunnen 
overtuigen/enthousiasmeren tot het nemen van concrete maatregelingen. 
Hoe kunnen we voorkomen dat het draagvlak afneemt. Wat is de 
speelruimte? 
4) We missen een overstijgend stuk waarin staat wat we precies moeten, 
waarom we dat moeten en hoe we dat kunnen doen. Concreet in cijfers en 
samenhang.  
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 Wh. Gopal neemt de volgende punten mee van de raadstafel en gaat kijken 
hoe deze punten op een goede manier kunnen worden verwoord in het 
programma duurzaamheid, zodat ook raadsleden het gevoel krijgen dat er 
iets besloten is waarmee zij zelf ook op pad kunnen gaan.  
1) De samenhang van het programma komt niet goed tot uiting, gekoppeld 
aan de realistische potentie waarmee de gemeente op pad kan. 
2) Hoe brengen we in het stuk hoe energieneutraal zich verhoudt tot CO2-
reductie? Hoe vertaalt CO2-reductie zich in de verschillende pijlers en hoe 
ga je dit monitoren? 
3) Hoe krijg je de inwoner mee, hoe krijg je draagvlak? Daarbij is kennis 
delen belangrijk, dus informeren en aansluiten bij de wensen van inwoners. 
En ook: hoe verhouden initiatieven van inwoners zich bij de financiële 
mogelijkheden van de gemeente? 
 
Wh. Kraaijenbrink neemt de volgende punten mee voor de participatie over 
hernieuwbare energie: 
1) Inwoners hebben er zelf belang bij om mee te doen. 
2) Er zit wel druk achter om mee te doen vanwege urgentie van de 
problemen. 
3) Mensen hebben beeld nodig bij de problematiek en de plannen. 
 
Er wordt een verdiepende raadstafel georganiseerd met deskundigen. 
Hierin moet aan de orde komen: juiste cijfers, wat is de speelruimte en wat 
is voor Tynaarlo reëel haalbaar.  
in het presidium wordt dit afgestemd.  

Vervolgafspraken Er wordt een verdiepende raadstafel georganiseerd met deskundigen. 
Hierin moet aan de orde komen: juiste cijfers, wat is de speelruimte en wat 
is voor Tynaarlo reëel haalbaar. In het presidium wordt dit afgestemd. 

Audiofragment https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Raadstafel/2020/14-januari/19:30  
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