Bijlage 1 Besluitvorming RES 1.0 en aangenomen moties en
amendement
De bevoegde organen in het regionale besluitvormingsproces hebben aandachtspunten voor het
vervolgproces meegegeven. Tijdens de besluitvormende vergaderingen over het RES 1.0 bod van de
acht gemeenteraden, het algemeen Bestuur van het Waterschap en de Provinciale Staten zijn 20
moties aangenomen en één amendement.
Gemeente

Inhoud motie/amendement

Vertaling in

Opslag
Culemborg, Maasdriel,
Tiel, West Betuwe
Buren

Moties met oproep aan college om energieopslag te
Uitvoeringsprogramma RES ‘22/’23
onderzoeken en mee te nemen in RES 2.0.
Oproep aan college om opslag regionaal te
Uitvoeringsprogramma RES ‘22/’23
onderzoeken en ontwikkelaars uitnodigen om innovatie
te stimuleren.

Zon op dak
Moties met oproep aan college om regionaal
Culemborg, Zaltbommel,
beleid/uitvoeringsprogramma zon op dak te
Tiel
ontwikkelen.

Uitvoeringsprogramma RES ‘22/’23

Innovatie

Provincie

Motie meer ruimte voor innovaties met verzoek om
motie in te brengen bij kabinetsformatie: Innovaties
blijven stimuleren;
Indien er bewezen technologieën zijn deze toevoegen
aan opgave in RES 2.0;
Stimuleren energieclusters en cable pooling t.b.v.
stabiele en betaalbaar energienet.

Oproep aan GS om motie in te brengen
bij kabinetsformatie.

Netcapaciteit

Provincie

Provincie

Provincie

Motie belang van decentrale netwerken met verzoek
aan GS om:
Provincie/Liander/regio’s/GEA
- Met de netbeheerder(s) en andere relevante partijen (bestuurlijke tafel regionale
voor eind 2021 de mogelijkheden van decentrale
samenwerking)
netwerken, al dan niet gekoppeld aan het centrale
netwerk, te verkennen;
- De wenselijkheid van een aanvullend plan met het rijk
bespreekbaar maken;
- Over beide punten PS voor eind 2021 informeren.
Motie evenwichtigere verdeling zon op dak, zon op land
en wind in de energietransitie Gelderland naar RES 2.0
2023. Oproep aan GS om:
- Komende jaren samen met de regio’s in te zetten op
Provincie/Liander/regio’s/GEA
een evenwichtigere verdeling in zon op land, zon op dak
(bestuurlijke tafel regionale
en wind in Gelderland naar de RES 2.0 in 2023;
samenwerking)
- Aan PS een voorstel te doen voor het einde van 2021
op welke wijze dit streven naar een betere verhouding
zon op land, zon op dak en wind bevorderd kan worden
naar de RES 2.0 in 2023.
Motie Efficiëntie in de energietransitie met oproep aan
GS om:
- In het vervolgtraject van implementatie en RES 2.0 het
initiatief te nemen met betrekking tot het transparant
maken van de maatschappelijke kosten, waaronder
kosten voor infrastructurele aanpassingen;
Provincie/Liander/regio’s/GEA
- Daarbij met netbeheerders samen te werken om de (bestuurlijke tafel regionale
kosten van mogelijke alternatieven inzichtelijk te
samenwerking)
maken, ter ondersteuning van een integrale afweging in
de regio’s;
- Per RES helder aan te geven wat een hogere
kostenefficiëntie burgers en belanghebbenden kan
opleveren;

- Met voorstellen aan PS en stuurgroepen te komen om
de kostenefficiëntie per RES- gebied te optimaliseren

Communicatie, participatie en draagvlak
Motie met oproep aan college om gemeentelijk
Tiel, Maasdriel, West
energietransitie communicatieprogramma te
Betuwe, Neder-Betuwe
organiseren, bij voorkeur in een regionale context.
Tiel, Buren

Provincie

Uitvoeringsprogramma RES ‘22/’23

Uitvoering lokaal.
Oproep aan college om maatschappelijke tender op te
Bundeling kennis en inzichten
stellen voor duurzame energie op land.
regionaal.
Motie aandacht voor draagvlak richting RES 2.0 met
oproep aan GS om:
Provincie/regio’s/Liander/GEA
- De komende jaren, samen met de RES-partners, actief (bestuurlijke tafel regionale
in te zetten op het vergroten van draagvlak naar de
samenwerking)
RES’sen 2.0 in 2023;
- De gemeenten hierin bij te staan, te adviseren en te Regionaal:
faciliteren waar dat kan;
Uitvoeringsprogramma RES ‘22/’23
- Een voorstel te doen hoe, in de periode naar de RES
2.0, meer draagvlak en acceptatie onder Gelderse
inwoners kan worden bereikt;
- Dit voorstel voor het einde van 2021 aan PS voor te
leggen.

Voorkeursvolgorde zon
Maasdriel

Oproep aan college om agrarische gronden onder aan
de prioriteitenlijst te zetten, locaties langs het spoor te Lokale beleidskaders zon
prioriteren en kijken naar combinatie met
teeltondersteunende voorzieningen.

Positionering en samenwerking
West Maas en Waal

West Maas en Waal

Buren

Aandacht voor positionering raden, bestuurlijke
rolverdeling, financiële kaders en
samenwerkingsagenda

Actualisatie Notitie uitgangspunten

Oproep aan college om de raad mee te nemen in het
proces en
initiatiefnemers een SDE++ subsidie laten aanvragen.

Actualisatie Notitie uitgangspunten

Oproep aan college om regionale afstemming tussen
raden te faciliteren, regionaal participatiekader op te
stellen.

Regionaal participatiekader, i.s.m.
klankbordgroep raadsleden RES

Actie gemeente WMW

Aanpassing lokale bijdrage
Buren

Geen wind als onderdeel van lokale bijdrage Buren aan Opgenomen in aanbiedingsbrief van de
RES 1.0 aan NPRES.
RES-bod. In plaats hiervan aandeel zon ophogen.

Overig
Buren

Buren

Oproep aan college om in gesprek te gaan met eigenaar Actie voor gemeente Buren.
van het Amsterdam-Rijnkanaal om mogelijkheden voor
zonne-energie te onderzoeken en de inwoners hierbij te
betrekken.
De motie wil ook regionaal oproepen dat bij
windmolens technieken moeten worden aangewend
om botsingen met vogels tot een minimum te beperken
als zwarte aanduidingen op wieken, een
detectiesysteem en/of anderen.

Deels standaard onderdeel van
vergunningverlening. Gemeenten
kunnen aanvullende regels
formuleren.

