
  
 

Amendement ‘Zienswijze NRD PLAN MER organisaties’ 

 

Constaterende dat: 

• De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die voorafgaat aan de 

milieueffectenrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio voorligt ter inzage aan de 

raad. 

• De kans wordt geboden om een zienswijze in te dienen op de concept NRD. 

• Deze zienswijze op de concept NRD de raad in staat stelt om mogelijke risico’s en kansen in 

de planMER voor de gehele regio te voorzien.  

• Het PlanMER een beeld moet geven op basis waarvan invulling gegeven kan worden aan de 

RES 2.0 

• In RES 1.0 Groene Metropoolregio is afgesproken dat er ook gebruik gemaakt wordt van 

restwarmtebronnen van industrie, datacentra, condens warmte, 

rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolgemalen. 

• De RES enkel publieke instanties bindt.  

 

Overwegende dat: 

• Het opnemen van private organisaties in de RES voor het leveren van warmte een bepaalde 

afhankelijkheid genereerd van partijen die niet gebonden zijn aan de RES; 

• Deze private organisaties mogelijk meerdere indirecte, negatieve, effecten hebben op het 

milieu en in het huidige Reikwijdte en Detailniveau Effectenonderzoek Warmte enkel de 

effecten direct gelinkt zijn aan de levering van warmte onderzocht worden; 

• Het onwenselijk is om afhankelijk te worden van private organisaties in de energietransitie 

terwijl deze wellicht ook een negatief effect hebben op het milieu; 

• Een goed besluit binnen de relaties in de RES enkel genomen kan worden met een zo 

compleet mogelijk beeld van alle milieueffecten. Daarom is het van belang dat ook deze 

neveneffecten van de organisaties die een vaste plek krijgen in de RES goed in beeld 

gebracht moeten worden. 

 

Besluit punt twee van het dictum als volgt te wijzigen: 

Een zienswijze in te dienen op de concept NRD. De zienswijze omvat de volgende strekking:  

Binnen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die voorafgaat aan de milieueffectrapportage RES 

Groene Metropoolregio moeten wat betreft de gemeente Renkum ook de relevante milieueffecten 

van organisaties die warmte leveren binnen de RES meegenomen worden. Dit stelt de regio in staat 

om te overwegen of de relevante milieueffecten van deze organisaties opwegen tegen de 

warmteopbrengst van deze organisaties.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fracties: 

D66 Renkum 

VVD Renkum 

Raad 21 december 2022 

Amendement is verworpen met 7 stemmen voor (D66 VVD 

CDA) en 14 stemmen tegen (GB GL PvdA Fractie John Bartels). 


