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Toezeggingen 
1. Indien dat mogelijk is, verschaft de wethouder informatie aan de raad over de 

feitelijke, actuele behoefte aan energie; 
2. De wethouder deelt de planning van het vervolgproces om te komen tot een definitief 

RES met de raad, inclusief mogelijke momenten voor informatieve bijeenkomsten; 
3. De wethouder komt met voorstellen eigen gemeentelijke RES-initiatieven naar de raad. 
 
 
Antwoorden 
1. Het energieverbruik, en nog veel meer, is per gemeente of groep van gemeenten 

(Achterhoekse gemeenten zelf aan te klikken) in te zien op www.klimaatmonitor.nl 
een ontzettend toegankelijke site waar het heel leuk is om af en toe door heen te 
scrollen. In de database is te lezen dat we in Doetinchem in het jaar 2018 (meer 
actuele cijfers zijn er (nog) niet) verbruiken: 
32,6 miljoen m3 gas gebruikten bij woningbouw, 
37,7 miljoen m3 gas gebruikten bij bedrijven 
70,4 miljoen KWh elektriciteit gebruikten bij woningen 
238,4 miljoen KWh elektriciteit gebruikt bij bedrijven 
(1.000.000.000 Kilowattuur [kWh] = 1 Terawattuur [TWh] ) 
Ook is in te zien wat er is bespaard wat wordt opgewekt, etc.! 

 
2. Aan de planning en het plan van aanpak voor de RES 1.0 wordt op dit moment nog 

gewerkt. Zodra deze gereed is, zal deze gedeeld worden met de raad. 
 
3. Alleen initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking (grootschalig 

wind, grootschalig zon op land en grootschalig zon op dak) tellen mee met de RES 
opgave. 
Als Doetinchem voeren we, via Agem, het project Zonnige bedrijven. Inmiddels ligt er 
in Doetinchem 5,1 MWp zon op dag en zit er nog zo’n 15 MWp in de pijplijn (1 MWp is 
ongeveer 3.500 zonnepanelen), Ook onze eigen daken en gebouwen hebben we 
zoveel mogelijk vol gelegd. 
Daarnaast wordt zonnepark Europaweg verder uitgewerkt door de Energiecoöperatie 
Zonneklaar. Voor dit zonnepark hebben we onze eigen gronden beschikbaar gesteld. 
We zijn aan het bekijken in hoeverre we meer van onze eigen “reststroken” gronden 
in kunnen zetten ten behoeve van duurzame energieopwekking. Dit project zal dan 
plaats krijgen in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid van volgend jaar. 
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