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Kort verslag startbijeenkomst raadswerkgroep “Energietransitie”  
d.d. 9 januari 2020 

 
 
Datum : 9 januari 2020 
Plaats: Stadhuis, Weeskamer 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
Aanwezig: Ingrid Lips (voorzitter), Bert van der Woerd, Gerrit Jan Valk, Henk Boogaard, 

Rick van den Brink, Frank van Vliet, Tessa van den Berg, Boris van 
Overbeeke, Marjon Kok, Coby de Koning, Jan Peter de Wit  en  
Peter van der Valk (verslag) 

Afwezig - 
Gasten: Stephan Brandligt, Hester Salentijn en Friso van Albema 
 

 
1) Opening/mededelingen 

De voorzitter opent de startbijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Friso van Albema is vanuit de gemeente als belangstellende aanwezig. 

 
2) Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3)  Aanleiding/doel werkgroep Energietransitie  

Het initiatief voor het instellen van deze raadswerkgroep komt van de fractie 
GroenLinks en is omarmd door de commissie en de wethouder. Het onderwerp 
Energietransitie is heel complex en daarover komt veel op de gemeenteraad af. Voor 
andere complexe onderwerpen, zoals de Omgevingswet, wordt ook gewerkt met een 
raadswerkgroep en dat bevalt goed. De raad moet goed op de hoogte zijn van de 
techniek en de stad bij dit onderwerp kunnen betrekken. Het inhoudelijke politieke 
debat en de besluitvorming vinden in commissie en raad plaats. 
 
Alle aanwezigen geven aan wat zij het doel van de raadswerkgroep vinden. 
Samenvattend is het doel van de raadswerkgroep om informatie en kennis te delen 
c.q. concreet te maken over diverse aspecten van Energietransitie ter voorbereiding 
op de besluitvorming. De raadswerkgroep wil aan de voorkant door het college 
worden meegenomen in het proces en inzicht krijgen in de bevoegdheden van de 
raad. Waar gaat de raad lokaal over en wat is landelijk en regionaal geregeld? 

 
4) Inventarisatie wensen/ideeën/verwachtingen vanuit werkgroep 

De aanwezigen hebben de voorkeur voor bijeenkomsten van 1,5 uur met een 
frequentie van 1x per 6 weken op de maandagavond voor de fractievergaderingen of 
op de donderdagavond in de geplande beeldvormende avonden van de commissie 
R&V . Peter bekijkt de mogelijkheden in de vergaderplanning en legt deze per mail 
voor aan de leden van de werkgroep. Boris van Overbeeke stelt zich beschikbaar als 
voorzitter van deze raadswerkgroep. De aanwezigen zijn akkoord. Omstreeks het 
zomerreces 2020 zal de vorm van de raadswerkgroep worden geëvalueerd. 
Afhankelijk van de agenda worden ambtenaren, portefeuillehouder, externen en 
deskundigen per bijeenkomst uitgenodigd. Voor de bijeenkomsten van de werkgroep 
worden geen bewoners uitgenodigd. Zij worden wel uitgenodigd en betrokken bij 
beeldvormende activiteiten. Het Platform Energietransitie Delft is een zelfstandige 
organisatie.  
 

5) Planning 
Wethouder Brandligt zal voor het komende halfjaar op basis van de planning 
relevante onderwerpen afstemmen met de voorzitter van de raadswerkgroep. 
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De verslagen van de bijeenkomsten van de raadswerkgroep worden op de 
gebruikelijke wijze gepubliceerd bij de procedurevergadering van de commissie.  
 
Voor de eerstvolgende bijeenkomst van de raadswerkgroep worden de huidige stand 
van zaken, de planning en ‘waar gaat de raad wel en niet over’ geagendeerd.  
 

6) Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20.20 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun 
inbreng. 


