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Duurzaamheid in gemeente Neerijnen in relatie tot West Betuwe

INLEIDING
Tijdens de oordeelsvormende raad van 12 oktober 2017 is door de heer Van Tellingen (VN)
gevraagd naar de vastgestelde duurzaamheidsvisie van Geldermalsen en Lingewaal en de
onderlinge afstemming en relatie tussen de gemeenten vooruitlopend op de nieuwe gemeente
West Betuwe.
Uw gemeenteraad heeft in de besluitvormende raad van 30 maart 2017 de motie VN-PvdA
energieneutraal 2030 verworpen.
Uw gemeenteraad heeft het herindelingsadvies vastgesteld, waarin staat dat de nieuwe
gemeente West Betuwe de doelstelling heeft om in 2030 energieneutraal te zijn.

KERNBOODSCHAP
Ons college hecht groot belang aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en
stimuleert dan ook het nemen van duurzame maatregelen in de gemeente. Op dit moment
wordt dan ook al volop samengewerkt en afgestemd tussen de drie gemeenten. Zo is er de
gezamenlijke uitvoering van windpark Deil, zetten we in op een gelijke aanpak voor
energiebesparing in woningen door het Energieloket, doen we mee met de Gelderse concessie
voor laadpalen, bereiden we gezamenlijk een duurzaamheidslening en
burgemeestersconvenant (klimaat en energie) voor en laten we Omgevingsdienst Rivierenland
extra aandacht besteden aan het energieverbruik door bedrijven.
Er is dus de nodige afstemming om al naar het doel van 2030 toe te werken, al is er op dit
moment wel een verschil tussen de gemeenten ten aanzien van beschikbare capaciteit en
budget. Daarnaast zijn er ook nog een aantal lokale initiatieven zoals het opzetten van een
zonnepanelenproject door inwoners in Haaften en is er een werkgroep met actieve inwoners en
bedrijven uit de gemeente.

VERVOLG
Behalve zaken af te stemmen en gezamenlijk uit te voeren zal in 2018 worden gewerkt aan een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor West Betuwe vanaf 2019. Hier zullen inwoners,
bedrijven en verenigingen uit de gemeenten nadrukkelijk bij worden betrokken.

