
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: PU 

Naam: T. Tuinenga 

Onderwerp: DE-on 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Naar aan leiding van het persbericht van gister over De-on heeft de fractie van de 

politieke unie de volgende vragen. 

 

Vragen: 

 

Noordoostpolder blijft geloven in de-on "wij geloven in het concept" wie zijn wij? 

Als de wethouder goed opgelet heeft kan hij weten dat een groot deel van de raad zeer 

kritisch is. 

Antwoord. 

Het college van B&W en de raad. In het door de raad vastgestelde 

duurzaamheidsplan 2012-2015 staat hierover opgenomen: 

 

“Financiële ondersteuning van (grootschalige) duurzame initiatieven in 

Noordoostpolder kan plaatsvinden via gemeentelijke participatie aan een 

Duurzame Energie ontwikkelingsmaatschappij (DE-on).” 

 

Het project De-on heeft ons tot nu toe ruim € 51.000 gekost. Op 2 oktober heeft de 

wethouder ons een memo toe gezegd waar wij toe Nu toe niets van gezien hebben. Waar 

blijft die memo?? 

Antwoord. 

De memo wordt in maart/april ter kennisname aangeboden aan de 

raadscommissie WO. 

 

In het duurzaamheidsplan staat De-on vermeld, maar bij hoofdstuk 3. Wie heeft besloten 

dat de raad alleen over hoofdstuk 2 mag beslissen? 

Antwoord. 

U bedoelt het Duurzaamheidsprogramma. 

 

Zoals in het raadsvoorstel aangegeven:  

 

Het duurzaamheidsprogramma beschrijft in Deel A  de uitvoering van wettelijke 

milieutaken. Ter uitvoering van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer dient dit 

onderdeel door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Dit artikel bepaalt 

namelijk dat de gemeenteraad jaarlijks een milieuprogramma vaststelt dat in 

ieder geval de uitvoering van de wettelijke milieutaken beschrijft.  

 

Het duurzaamheidsprogramma beschrijft daarnaast de uitvoering van het 

duurzaamheidsplan voor het jaar 2013. In hoofdstuk 3 (deel B) zijn op 

hoofdlijnen de acties beschreven die ons college uitvoert of gaat uitvoeren in 

2013 binnen de door uw raad gestelde kaders uit het duurzaamheidplan. 

Aangezien de kaders bekend en vastgesteld zijn hoeven de acties die binnen 

deze kaders worden uitgevoerd niet nog een keer door de gemeenteraad te 

worden vastgesteld. 

Ook blikt het duurzaamheidsprogramma terug op de uitvoering van de voor 

2012 geplande werkzaamheden, zodat het tevens kan dienen als 



milieujaarverslag. In artikel 21.1 van de Wet milieubeheer is bepaald dat het 

college verslag moet doen aan de gemeenteraad over de uitvoering van diverse 

hoofdstukken uit de Wet milieubeheer, zoals vergunningverlening en 

handhaving. Ook hier hoeft er geen vaststelling door de gemeenteraad plaats te 

vinden. 

 

Welke projecten heeft het college nu voor ogen om langs de "onderkant" De-on te 

stimuleren terwijl meerdere gemeentes in Flevoland kritisch zijn? 

Antwoord. 

In het kader van het businessplan zijn een aantal businesscases uitgewerkt 

voor aanwijsbare projecten. Projecten die voor de gemeente Noordoostpolder 

interessant kunnen zijn betreffen energiebesparing en –opwekking in 

bestaande bouw (Project Esco) en grootschalige uitrol PV-systemen bedrijven 

en (gemeentelijke) organisaties. 

 

 

 


