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Geacht College, geachte raadsleden,
GROEN inZICHT heeft kennisgenomen van de brief van wethouder Van der Geld
aan de gemeenteraad.
We zijn blij te constateren dat de wethouder erkent dat hij de opdracht van de RES,
‘om te sturen op overprogrammering’, gevolgd heeft. Het onderschrijft ons beeld dat
de gemeente veel meer, gelet op de doelstelling van 35TWh wind en zon op land,
doet dan noodzakelijk.
In de brief schrijft de wethouder ‘Onderstaand verslag dekt de lading van het
gesprek en laat het zien waar de verschillen vandaan komen, zoals uw
raadscommissie om vroeg’, waarna de wethouder een opsomming geeft van een
aantal zaken die zijn besproken.
GROEN inZICHT is van mening dat de mening van GROEN inZICHT niet juist wordt
weergegeven. Derhalve kunnen we ons niet vinden in het verslag en vinden we dat
de gemeenteraad met de brief onjuist wordt geïnformeerd. Het sterkt ons in onze
beslissing om uiteindelijk gisteren met een eigen weergave van het gesprek te
komen, welke is bijgevoegd bij de raadstukken voor de Visie Energielandschap.
Tot slot merken we nog het volgende op. Er is in de bespreking met de gemeente
duidelijk stil gestaan bij de opgave en de rol van ‘zon op grote daken’ hierin. We
stellen nogmaals dat, uitgaande van het gedane RES-bod door de gemeente, er
‘slechts’ 0,83 PJ opgewekt hoeft te worden in het buitengebied en niet 1,04 PJ,
zoals hieronder nogmaals uitgelegd.
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GROEN inZICHT en de Gemeente zijn het eens met elkaar dat ‘zon
op grote daken’ afgetrokken moet worden van het totale bod
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Met vriendelijke groet,

Pascal Spelier
Voorzitter Vereniging GROEN inZICHT
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