Energiedialoog, cine city, 31 oktober 2018 Vlissingen.
Op 31 oktober was de Energiedialoog in Cine City in Vlissingen. Kick off van de Regionale
Energiestrategie (RES) in Zeeland. En dat het leeft was wel duidelijk, meer dan 400 mensen
bezochten dit event. Er waren diverse side Events, waaronder met Ed Nijpels en Derk Alssema en
gemeenteraadsleden over de RES, later was er plenair een algemene sessie over het Energieakkoord
in de CXXL zaal. Interactie was belangrijk tijdens deze sessie vandaar dat Menitmeter werd ingezet
(een tool waarop men kan reageren op stellingen) er is bij de sessies toegezegd dat er antwoorden
zouden komen op alle vragen. Aan deze toezegging voldoen we graag. Zie hieronder de vragen en
antwoorden van het Side Event en van de plenaire sessie met Ed Nijpels.
Vraag en antwoord uit Mentimeter.
Side Event RES. 15.00 – 16:30 uur, zaal 1. Ed Nijpels en Derk Allsema
1) Hoe wordt in Zeeland de landbouw en het landgebruik meegenomen

Landbouw en landgebruik maken geen deel uit van de Zeeuwse RES. Van deze onderwerpen is
bepaald dat dit landelijk wordt opgepakt. Onder andere binnen het klimaatakkoord. Zie
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik Waar en wanneer dit van toegevoegde
waarde is zullen we uiteraard wel verbindingen leggen met de landelijke tafels.
2) Wordt binnen de RES ook al een koppeling met een transitievisie warmte gemaakt met
het oog op 2021?

De warmte transitievisie is in eerste aanleg een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het is aan haar
om dit plan voor 2021 te ontwikkelen. De RES gaat uiteraard wel belangrijke informatie opleveren die
bij de ontwikkeling van de warmte transitievisie gebruikt kan worden. Zeker vanuit de tafel
gebouwde omgeving. Je kunt stellen dat we met de ontwikkeling van de RES ook een start met de
ontwikkeling van de warmte transitievisie maken.
3) Is het niet beter om raadsleden meer in het voortraject te betrekken?

Raadsleden worden actief betrokken bij het proces. Door hen schriftelijk en digitaal van informatie te
voorzien, met behulp van informatiebijeenkomsten en via hun eigen organisatie. Wij willen hen
graag nog actiever betrekken en staan open voor suggesties op dat vlak.
4) Kunnen wij onze geografie benutten om krimp en opruimen kerncentrale te betalen?

De energietransitie kan ons kansen bieden. Economisch, qua werkgelegenheid, ecologisch etc. Of wij
demografische ontwikkelingen hiermee kunnen beïnvloeden moet blijken. Voorop staat dat wij de
energietransitie als een kans voor Zeeland zien en niet als een bedreiging. Wat betreft het opruimen
van de kerncentrale, dit is een vraagstuk waar men zich in Den Haag mee bezig houdt.
5) Zie een sterke top-down structuur. Hoe wordt de bottum-up ingepast?

Dit is zeker niet de insteek. Inhoudelijk gezien zal de werkelijke discussie plaats gaan vonden in de
zogenaamde sectortafels. Er zijn een aantal zaken van bovenaf georganiseerd, met als doel de
sectortafels te faciliteren.
6) Hoe gaan jullie de burger hierin betrekken en enthousiasmeren?

Op verschillende manieren. Evenementen als die van 31 oktober zijn hiervan een goed voorbeeld.
Uiteindelijk is dit een opgave die continue aandacht en een lange adem vraagt. Alle betrokkenen

hebben de verantwoordelijkheid de inwoners van Zeeland hier in te betrekken. Via de media,
informatiebijeenkomsten, websites, nieuwsbrieven etc. Naast individuele inwoners betekend dit dat
we ook in contact treden met wijk- en dorpsraden, inwonerscollectieven, verenigingen van eigenaren
e.d.
7) Hoe groot is het aandeel van de chemische industrie en zijn hier al maatregelen in
beeld?

Het aandeel van de (chemische) industrie is groot, zeker in onze provincie. De industrie is gelukkig
ook al zeer actief. Er is een industrietafel waar meerdere Zeeuwse bedrijven maar ook een
organisatie als Smart Delta Resources in plaatsneemt. Zij werken actief aan het terugdringen van hun
CO2-uitstoot. Zie voor meer informatie onder andere de website
https://www.smartdeltaresources.com/nl
8) Is er bestuurlijke bereidheid zonodig moeilijke keuzes te maken?

Jazeker. Wij zijn ons er van bewust dat we onderweg met moeilijke keuze zullen worden
geconfronteerd. Wij zijn er van overtuigd dat we hier samen uit gaan komen en gaan moeilijke
keuzes dan ook niet uit de weg.

Plenaire sessie. 17.00 – 18:30 uur, zaal 1. Ed Nijpels en Ben de Reu

