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Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf
T.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad
Betreft: vragen conform artikel 41 RvO inzake lokale verduurzaming en klimaatadaptatie
Geacht College,
De gemeente Landgraaf heeft veel bereikt door haar bewoners te stimuleren om zonnepanelen
te plaatsen. Ook de openbare verlichtingen uitrusten met ledverlichting was een goede zet.
Een energie neutraal zwembad eveneens. Een van de grootste energieverbruikers Snowworld
heeft zonnepanelen op haar dak. Maar dan is er alsnog een hele weg te gaan op weg naar een
energie-neutraal Landgraaf. Hierbij kunnen we niet afwachten welke private ondernemers
hier aan de slag gaan! Maar voor achttal belangrijke gegevens staat de gemeente aan de lat:
1) Om het einddoel in het jaar 2050 te bereiken waarin de gemeente Landgraaf energie
neutraal is, zullen er in een meerjarenplan tussendoelen geformuleerd worden.
Welke jaartallen behoren bij welke tussenstap en hoeveel procent van het einddoel moet
dan bereikt zijn?
2) Hoe gaan wij als gemeente danwel als regio aan de netwerkbeheerder dwingend vragen
om duidelijkheid over de uitbreiding van het netwerk? Want zonder een netwerk met
voldoende capaciteit zal een energie neutrale gemeente nooit bereikbaar zijn.
3) Elektrisch rijden is alleen mogelijk als ook voldoende laadpalen zijn! Heeft de gemeente
zicht op de mate waarin de huidige laadpalen gebruikt worden? Welke plannen voor het
plaatsten van extra palen zijn er op de middellange termijn?
4) Plekken (velden) aanwijzen waar voldoende zonne - en windenergie kan worden
opgewekt. Rekening houden met het feit dat tussen aanwijzen van plekken en de
daadwerkelijke realisatie enkele jaren kunnen verstrijken! Is er reeds een selectie gemaakt
van mogelijke plekken binnen onze gemeentegrenzen? Velden met zonnepannelen
vormen slechts een tijdelijke maar wel noodzakelijke oplossing. (vijfentwintig tot
maximaal dertig jaar)

5) Windmolens geven overlast wegens geluid en schaduwslag. Vaak wordt een cirkel van
300 meter genoemd waarbinnen maatregelen noodzakelijk zijn om deze overlast te
verminderen danwel een schadevergoeding betaald wordt aan de belanghebbenden. Heeft
het college zogenaamde mitigerende (lees overlast verminderende) maatregelen in
gedachte?
6) Waterstof als brandstof voor onze auto’s zou ook een van de oplossingen kunnen zijn. Is
de gemeente Landgraaf zich bewust van het feit dat in de verre omtrek geen tankstation
voor waterstof is? En hoe wil het College zich inzetten voor een dergelijk tankstation in
de regio?
7) In het zogenaamde Delta-akkoord is afgesproken dat gemeenten klimaatadaptief handelen
en in 2050 klimaatadaptief zijn. Onder andere aanpak van wateroverlast, vergroenen,
biodiversiteit, voorkomen van droogte en hittestress zijn daarbij belangrijke zaken. Hoe
gaat het college hier mee om? Is er een plan van aanpak? Zo ja, kunt u dit met ons delen ?
8) Voor te veel bewoners (en raadsleden) van onze gemeente is het jaartal 2030 en 2050 een
te ver van hun bed show. Wil het college een werkconferentie organiseren? Met name het
feit dat de komende jaren een overbrugging zijn naar nog betere oplossingen.
Wij verzoeken u vriendelijk de brief te beantwoorden binnen de termijn als genoemd in art.
41 RvO.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Reumkens
Raadslid

