
Wat is de opbrengst van de
opiniërende bijeenkomst RES
Rivierenland op 17 november?

Deelgroepen

Opwekking elektriciteit en netcapaciteit

Door het maken van regionale afspraken over de capaciteitverdeling verminderen we de belasting van het net.
Hiervoor moeten we ook onderzoek doen naar opslagmogelijkheden.

We moeten dwingender optreden bij het verlenen van vergunningen, bijvoorbeeld door bedrijven het plaatsen van
zonnepanelen op te leggen.

We moeten proberen om vraag en aanbod van elektrictiet beter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door dynamische
stroomcontracten.

We moeten alle nieuwbouw (woningen en bedrijven) maximaal gebruiken voor het winnen van zonne-energie,
omdat zonnepanelen en zonnecollectoren op het land minder kansrijk zijn.

Warmte

We doen een pilot om warmte uit water te halen.

We maken projecten die er al zijn inzichtelijk voor alle gemeentes.

Voorwaarde voor een warmtenet is een hoge bevolkingsdichtheid en die hebben we niet overal in de regio.

We maken gebruik van nieuwe technologieën om gebruik van warmte te maken in combinatie met
zonne-energie en windenergie.

Energiearmoede en -besparing

Het thema energiearmoede moet landelijk worden aangepakt worden; besparingen kunnen we wel lokaal extra stimuleren.

Op dit moment vallen middeninkomens tussen wal en schip: zij hebben niet het vermogen om te kunnen investeren in
verduurzaming van hun huizen en krijgen geen energietoeslag.

Mogelijke oplossingen zijn duurzaamheidsleningen, vouchers (zie motie gemeente Buren) of een financiële
bijdrage voor ieder gezin (gemeente Neder-Betuwe).

Samenwerking

Het is moeilijk om samen te werken omdat er veel afspraken moeten worden gemaakt en de samenwerking
gevoelig kan liggen.

Om zelf de regie te houden is het belangrijk om de doelstelling van de RES als regio na te blijven streven.
Hierbij moeten we naar oplossingen blijven zoeken, ook als we tegen beperkingen aanlopen.

Indien er weerstand is bij individuele samenwerkingspartners, dan zouden maatwerkoplossingen kunnen helpen.

Lokaal eigendom

Een voorwaarde voor lokaal eigendom is de beschikbaarheid van (professionele en vrijwillige) mankracht,
bijvoorbeeld om mensen te benaderen in kansrijke gebieden voor een project.

We moeten ervoor zorgen dat we nu procedures opstarten om voor lokaal eigendom  van projecten te zorgen.

We zouden lokale ondernemers kunnen vragen om een rol te pakken als energieleverancier voor de regio, zoals in energiehubs.

We zouden een lokaal energiebedrijf kunnen oprichten zodat alle verdiensten van duurzame energie ten goede kunnen
komen aan alle inwoners van de regio.

Debatrondes

Stelling: "Lokaal eigenaarschap van duurzame energieprojecten is de belangrijkste voorwaarde voor welslagen van de RES ambities in onze regio.'"

Lokaal eigenaarschap is een belangrijk middel om sturing te hebben op de duurzame energie opgave, maar 100% is niet altijd
nodig. 51% kan genoeg zijn.

Indien projecten in lokale handen zijn, zijn er ook veel mogelijkheden om lagere energieprijzen voor bewoners te realiseren.
Een dergelijke afspraak kan echter ook met een grote leverancier worden gemaakt.

Het oprichten van een lokaal energiebedrijf behoort tot de mogelijkheden in de regio. Dit betekent wel dat de investeringsrisico's
voor duurzame energie projecten ook in publieke handen ligt.

Lokaal eigenaarschap kan ook een manier zijn om (ervaren) overlast te compenseren of verminderen.

Het is hierbij niet belangrijk dat inwoners weten waar de term RES voor staat, maar wel wat de inhoud hiervan is.

Stelling: "We moeten in de RES 2.0 resultaatafspraken maken over de bijdragen van individuele gemeenten aan de RES."

Het is goed als alle gemeenten zich realiseren dat zij iets moeten bijdragen aan het RES bod, en dat je elkaar hier op kan aanspreken.

Iedere gemeente draagt bij naar kansen en mogelijkheden van het betreffende grondgebied.

Het is tijdverspilling om heel lang over de precieze resultaten en randvoorwaarden per gemeente te onderhandelen, de gemeenten zijn
gezamenlijk verantwoordelijk.

We hebben een morele verplichting om per gebied meer plannen voor projecten te maken dan het huidige bod, omdat veel nog kan afvallen.
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Over deze kaart
Op deze kaart staat een samenvatting van wat er op de derde
regionale opiniërende bijeenkomst over de RES Rivierenland
zoal gezegd is. We zoomen in op de debatrondes en de
terugkoppeling van deelnemers uit de deelsessies per thema.
Ook hebben we hierbij de opmerkingen uit de chat
meegenomen. De Argumentenfabriek heeft de bijeenkomst
digitaal begeleid. Dit overzicht is alleen bedoeld voor intern
gebruik door de opdrachtgevers.
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