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Programmaplan New energy made in Arnhem 2020-2030
  

Zaaknummer: 396707

Portefeuillehouder: C. Bouwkamp

Resultaat van bespreking: 

Aanwezig: de raadsleden/fractievolgers Bouma (PvdA), Pape (VVD), Venhoek (D66), Simonis 
(GroenLinks), Hutten (CDA), Tujeehut ( AOP), Hegge (PvdD), Elfrink (SP), Van Butselaar (AC) en 
Zijlstra (CU).
De fracties van de PVV en van Denk/VA waren niet aanwezig. 
Verder aanwezig: Bouwkamp (wethouder)

Aankondiging moties en amendementen
Op woensdag 4 december heeft de raadskamer meningsvormend vergaderd over het programmaplan 
New energy made in Arnhem 2020-2030. 
De fractie van de SP heeft een motie dan wel amendement aangekondigd m.b.t. energiearmoede en 
warmtetransitievisie
De fractie van de PvdA overweegt een motie dan wel amendement over energiearmoede.
De fractie van PvdD overweegt een motie dan wel amendement m.b.t. de biomassacentrale en het 
niet meetellen van de CO2-uitstoot en eventueel ook over circulaire economie. 
De fractie van de VVD overweegt een motie dan wel amendement m.b.t. geen extra parkeerdruk voor 
de wijk én het niet belemmeren van mensen die hun auto dagelijks nodig hebben door een lagere 
parkeernorm. 
De fractie van de D66 overweegt een motie dan wel amendement over het z.s.m. van start gaan met 
het isoleren van huizen en het aansluiten op het NUON-warmtenet.

Toezegging
- De wethouder heeft toegezegd om schriftelijk aan te geven hoe de CO2 uitstoot van de 
biomassacentrale van Veolia meegenomen wordt in de monitoring van de resultaten van het 
programma 
- De wethouder heeft toegezegd 1 x per half jaar de raad d.m.v. een informatief gesprek de raad mee 
te nemen in inhoud en voortgang van het programma 
- De wethouder heeft toegezegd de resultaten van energiearmoedeproject in Plymouth (partner van 
Arnhem in EU project Climate Active Neighbourhoods) naar de raadskamer te sturen, indien deze 
openbaar zijn.
- De wethouder heeft toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. de planning wanneer het 
strategisch laadplan naar de raad komt. 
- De wethouder heeft toegezegd voor 10 januari schriftelijk aan de raadskamer aan te geven hoe zij 
het geamendeerde raadsbesluit van 19 april 2019 over de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte 
energietransitie (19A19 - Risico's niet afwentelen op inwoners) interpreteert.

Conclusie
De voorzitter dankt allen aanwezigen en concludeert dat de raadskamer heeft besloten dat de m1 fase 
is afgerond en dat het onderwerp is doorgeleid kan worden naar de meningsvorming 2. 
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De raadsadviseur, De voorzitter,

K. Vons              K. Kalthoff 


