Nr.: 16
Besluitenlijst van de openbare B&W
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op
20 april 2021.
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Nr.

Onderwerp

1
2

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Conformstukken.
Bespreekstukken
Besluitvorming RES 1.0
energieregio Rotterdam Den Haag.

3
4
5
6.
6.01

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

1. Stemt in met de RES 1.0;
2. Legt de RES 1.0 ter
vaststelling voor aan de
gemeenteraad;
3. Stelt uiterlijk 1 januari 2022
een overzicht op van de
acties die de gemeente zal
ondernemen ter realisatie
van de ambities in de RES
en waar dat aanpassing
van (omgevings-)beleid en
plannen vraagt.

Conform advies.
Bij punt 4. Draagvlak en
risico’s in advies en
raadsvoorstel aanvullen; dat er
de laatste tijd steeds meer
maatschappelijke weerstand
tegen zonnevelden en
windturbines optreedt.

Vervolg

Nr
6.02

Onderwerp
Strategie en
uitvoeringsagenda’s
klimaatadaptatie.

6.3

Addendum verlengen
leveringsovereenkomst
Elektriciteit.

Gevraagde beslissing
1. De op 17-7-2018
vastgestelde eerste
Klimaatadaptatiestrategie
Voorne-Putten (“VoornePutten houdt het hoofd koel
- Strategie voor een
klimaatbestendig eiland”) in
te trekken en de
bijgevoegde Strategie
Klimaatadaptatie VoornePutten vast te stellen,
waarvan de kernpunten
zijn: integraal werken,
borgen, samenwerken,
prioriteren, lerend doen en
weten-willen-werken;
2. De Uitvoeringsagenda
Klimaatadaptatie Brielle
(kernpunten:
klimaatadaptieve
bedrijfsvoering,
klimaatadaptatie in de
particuliere en openbare
ruimte, onderzoeken en
meekoppelkansen) en de
Uitvoeringsagenda
Klimaatadaptatie VoornePutten (kernpunten:
samenwerking en
onderzoek) vast te stellen.
De overige gemeenten op
Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta
stellen de uitvoeringsagenda’s voor de eigen
organisatie gelijktijdig vast;
3. De raad te informeren over
de strategie en
uitvoeringsagenda’s
klimaatadaptatie.
 De met DVEP Energie
gesloten
leveringsovereenkomst
Elektriciteit te verlengen tot
en met 31 december 2025.

Besluit
Conform advies.

Akkoord.

Vervolg

Nr
6.4
6.5

Onderwerp
Info raad stavaza Brielle
2022.
Intentieovereenkomst
ontzorgingsprogramma
verduurzaming klein
maatschappelijk
vastgoed.

Gevraagde beslissing
 Ter bespreking.

Besluit
Brief akkoord.

1. Instemmen met
bijgevoegde
intentieverklaring;
2. De heer W. Lakerveld
machtigen om de
intentieverklaring te
ondertekenen.

Niet akkoord, want het
ontbreekt aan zowel ambtelijke
capaciteit als aan budget voor
verduurzaming vastgoed.
Mogelijk na de fusie oppakken.
Bij nieuw- of verbouw richten
we ons wel op duurzaamheid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle op
28 april 2021.
De burgemeester,

De secretaris,

vervolg

