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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van de RES 1.0 een
besluit te nemen over ‘Behoud het groen in de energietransitie’.
Door dit voorstel aan te nemen beschermen we het geliefde en noodzakelijke groen in onze
bebouwde omgeving en zorgen we ervoor dat deze niet verder versteend.
We weten dat:
- Het elektriciteitsnet verzwaard moet worden om de energietransitie te ondersteunen;
- dit tot allerlei ondergrondse aanpassingen zal leiden;
- dit tot bovengrondse voorzieningen zal leiden zoals transformatorhuisjes;
- we groen in de bebouwde kom hard nodig hebben voor welzijn en verkoeling;
- we als raad het belang van groen in de stad vaak hebben bevestigt;
- we als raad het belang van ontharding en vergroening in de Arnhemse aanpak
klimaatadaptatie hebben onderstreept.
We vinden dat:
- We ons groen moeten beschermen;
- bebouwing voor het elektriciteitsnet ook op reeds versteende plek gebouwd kan worden;
- we ons kostbare groen moeten beschermen en we actief andere plekken moeten zoeken voor
de noodzakelijke bebouwing voor het net;
- we veel verschillende opgaven integraal kunnen en willen aanpakken.
Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:
- De bebouwing die noodzakelijk is voor de verzwaring van het elektriciteitsnet niet in het groen
te laten plaatsvinden, tenzij daarvan beargumenteerd afgeweken;
- bij bebouwing die noodzakelijk is voor het elektriciteitsnet, dit als een kans te gebruiken voor
het integraal toepassen van opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, vergroening, cultuur
en kunst, ontmoetingsplekken enz.
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