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Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 12.

Regionale Energie Strategie 1.0 FruitDelta Rivierenland

De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 20 mei 2021

Overwegende dat,

De Gemeenteraad, vanavond bijeen, gevraagd wordt om in te stemmen met het indienen van de 
Regionale Energiestrategie 1.0 van FruitDelta Rivierenland door de stuurgroep RES Fruitdelta 
Rivierenland bij het Nationaal Programma RES op 1 juli 2021;
Op 11 maart jl. de Gemeenteraad over het aandeel van West Maas en Waal een besluit heeft 
genomen, te weten 9,44 ha zon op dak en 20 ha grondgebonden zon;
Er enkele serieuze initiatieven voor grondgebonden zon binnen West Maas en Waal 
gepresenteerd zijn tijdens de Raadsvergadering op 11 maart jl.;
Om tot juiste afwegingen te komen wat betreft deze initiatieven er een duidelijke kaders voor 
grootschalige energieopwekking moet komen;
Wethouder Peters in deze extra raadsvergadering RES van 11 maart jl. toegezegd heeft ( zie 
toezegging T 2021-017) om vóór 1 juli 2021 met deze kaders te komen en de Raad bij het 
opstellen hiervan nauw te betrekken;
Het vandaag 20 mei is en de Gemeenteraad nog nergens bij betrokken is, laat staan dat er 
überhaupt informatie hieromtrent gedeeld is met de leden van de Gemeenteraad.
Er in tegenstelling tot de afgelopen jaren, in 2021 slechts één openstellingsronde is waarbinnen 
bedrijven zich in kunnen schrijven om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie. Deze ronde 
is van 21 september tot en met 14 oktober 2021;
Gesteld dat de kaders klaar zijn vóór 1 juli 2021 de gemeente West Maas en Waal wel erg snel 
bestaande initiatieven zal moeten beoordelen en eventueel zal moeten vergunnen omdat het 
anders voor de initiatiefnemers erg kort dag zal worden om een dergelijke aanvraag m.b.t. de 
SDE-subsidie dit jaar op tijd nog in te dienen;
De initiatiefnemers al enkele jaren hebben getracht om aansluiting te krijgen binnen hun 
gemeente voor deze plannen en er nog geen concrete afspraken gemaakt zijn en er geen 
planning voorligt waardoor het risico bestaat dat hun plannen nog langer uitgesteld moeten gaan 
worden;

De raad,

Gehoord hebbende de beraadslaging,

roept het college op om ervoor te zorgen dat de toegezegde 1 juli 2021 absoluut als einddatum 
wordt aangehouden om te komen tot bovengenoemde kaders;
roept het college tevens op om de Raad z.s.m. te informeren en mee te nemen in dit proces; 
roept het college op om er alles aan te doen om, met inachtneming van de vigerende kaders en 
de wettelijke termijnen, de initiatiefnemers dit jaar nog een SDE++ subsidieaanvraag te kunnen 
laten indienen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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