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Lobbyagenda RES FruitDelta Rivierenland
Met een ambitie van 2,1 TWh doet Rivierenland een weloverwogen bijdrage aan de landelijke
doelstelling van 35 TWh. De realisatie daarvan kunnen wij echter niet alleen. Daarom benadrukken
wij het belang van enkele randvoorwaarden die voor een goede uitvoering van de RES 1.0 en
continuering richting RES 2.0.

Netcapaciteit
Voor een tijdige aansluiting op en slimme benutting van het elektriciteitsnet werken we regionaal zo
goed mogelijk samen met de netbeheerder. Maar er zijn ook landelijke gereedschappen nodig:
•

•

•
•

Nieuwe spelregels om het bestaande elektriciteitsnet slimmer en beter uit te nutten, zoals:
o Aanpassing van wet- en regelgeving om snellere en efficiëntere aansluiting van duurzame
energieprojecten en transport van duurzame energie mogelijk te maken;
o Financiële prikkels om opgewekte energie zoveel als mogelijk lokaal in balans te brengen
en te zorgen dat het tarief voor kleinverbruikers en grootverbruikers het gebruik van
energie op het moment dat er veel aanbod is, stimuleert. Maatregelen, om een betere
afstemming van vraag en aanbod mogelijk te maken, zoals smart charging maken hier ook
onderdeel van uit.
Meer regie via een Nationaal Programma Energiesysteem (NPES) voor regie en integraliteit:
Willen we de klimaatdoelen halen dan vraagt dit om echte regie, via een langjarige
programmatische samenwerking tussen overheden en netbeheerders, gericht op uitvoering. Dit
vraagt op landelijk en regionaal niveau integrale afstemming over de sectoren heen, zodat met
behulp van heldere prioritering én een duidelijke (ruimtelijke en systeemtechnische)
meerjarenplanning de transitie efficiënt gerealiseerd kan worden. Hierbinnen is er aandacht voor
ruimte voor infrastructuur en snellere besluitvormingsprocedures inclusief
escalatiemechanismen.
Maatregelen die ertoe leiden dat er meer technici worden opgeleid voor de energietransitie.
SDE++-subsidie aanvraag en netwerkcapaciteit
De snel toegenomen vraag naar elektriciteit van nieuwe en bestaande bedrijven, woningbouw en
door elektrificatie van de samenleving heeft tot een grotere vraag naar elektrisch vermogen
geleid. Met als gevolg dat de vraag nu in bepaalde gebieden groter is dan de capaciteit van het
netwerk. Ontwikkelingen gaan op dit moment sneller ondanks alle inspanningen om het
elektriciteitsnetwerk te versterken en optimaliseren. Nederland heeft een van de betrouwbaarste
elektriciteitsnetten van de wereld maar is niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu
plaatsvinden daardoor knelt het letterlijk op het elektriciteitsnet. Het bereiken van de maximale
capaciteit op meerdere plekken in Rivierenland betekent dat nieuwe grootverbruikers van
elektriciteit die zich hier willen vestigen geen elektriciteit kunnen terugleveren of geleverd
kunnen krijgen. Dat kan weer als het elektriciteitsnet is uitgebreid of er oplossingen beschikbaar
zijn die meer capaciteit creëren. Ook kunnen grootverbruikers zoals supermarkten, grootschalige
horeca, kantoren en fabrieken die hier gevestigd zijn, niet meer stroom terugleveren dan dat ze
momenteel doen of geleverd krijgen. Op meerdere plekken in Rivierenland is op dit moment
sprake van schaarste en gelden transportbeperkingen. De verwachting is dat deze gebieden zich
de komende tijd verder uitbreiden. De huidige termijn die gesteld wordt om een aansluiting in
gebruik te nemen om gebruik te kunnen maken van de SDE subsidie, sluit onvoldoende aan op
deze realiteit. Het uitbreiden en verzwaren van het energienet kost normaliter meer tijd dan 1,5
jaar. De regio pleit er dan ook voor om de realisatietermijn te verlengen van 1,5 jaar naar 5 jaar.
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Aanpassing SDE++-subsidie systematiek
De huidige SDE-systematiek stimuleert het aanjagen van innovatie en schaalvergroting om duurzame
energie financieel aantrekkelijk te maken. De SDE++bijdrage heeft een dalende trend die
ontwikkelaars dwingt om te kiezen voor steeds hogere windturbines op land. Maar deze turbines
roepen meer weerstand op bij omwonenden in een plangebied.
De prikkel die in de SDE++-systematiek zit is daarmee contraproductief voor het gewenste draagvlak.
We pleiten voor een wijziging van de berekening van de SDE++ -subsidie systematiek, eventueel door
middel van een omgekeerde staffel voor wind op land.

Capaciteit en financiering bij gemeenten
Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel extra taken gekregen, maar hebben weinig capaciteit
en financiering om deze uit te voeren. Deze tekorten maken het onmogelijk voor gemeenten om op
korte termijn belangrijke maatschappelijke opgaven op te pakken waaronder klimaat en de
energietransitie. Dit brengt de uitvoering van de RES 1.0 in gevaar.
We pleiten daarom, naast ondersteuning van de RES, voor duidelijke afspraken over aanvullende
capaciteit en financiering bij gemeenten.

Gezamenlijk optrekken in communicatie
Als RES-partners in de regio voelen we ons regelmatig alleen staan in onze boodschap naar onze
inwoners. We hebben landelijke steun en het uitdragen van een gezamenlijke boodschap de
afgelopen 2 jaar gemist. We zijn en worden regelmatig geconfronteerd met vraagstukken waar een
landelijk antwoord cq standpunt voor nodig is, zoals de mogelijke gezondheidseffecten van
windtubines.
We pleiten voor vaker en tijdiger schakelen zodat er een vloeiende communicatielijn ontstaan, van
Rijk tot en met gemeente. Zodoende kunnen we onrust zo veel mogelijk voorkomen en een
gezamenlijke boodschap communiceren.

Versterking brede samenwerking
In Rivierenland is met de partners in de Stuurgroep RES hard gewerkt aan de RES 1.0, de
Samenwerkingsagenda en aanpalende beleidsterreinen. Deze unieke vorm van samenwerking in
Nederland, waarbij georganiseerde burgers gelijkwaardig aan de regie - en bestuurstafel zitten, vraagt
om versnelling en borging in het gebied.
Versnelling door het koppelen van kansen en daarmee concrete meervoudige waarde creatie,
gekoppeld aan de brede welvaartagenda en doelstellingen. Borging via samenwerkingsafspraken voor
de lange termijn (2030 en verder), zodat publieke en private partijen op langere termijn kunnen
sturen.
Dit vraagt:

Bijlage 2 bij Aanbiedingsbrief RES FruitDelta Rivierenland
•

•

•

•

Naast regie en sturing op inhoud, relatie en proces meer aandacht voor en ondersteuning van
relaties en processen voor de lange termijn. Waarbij in uitvoering en realisatie van RES 1.0, 2.0 en
verder kennis, leren, besluitvorming, samenwerking en financiering op diverse schaalniveaus met
de 5 O’s (overheid, ondernemers, ondernemende inwoners, onderwijs en organisaties) goed
wordt geborgd (tussenruimte).
Nieuwe spelregels om voor lokale en regionale (energie)coöperaties samen met netbeheerder
businesscases te bouwen voor netoptimalisatie en balans. Hierdoor, naast versnelling, ook
besparing van maatschappelijke kosten en verhoging regionale meervoudige baten.
Meer nationale regie, maar regionale uitvoering van implementatie en behe er. Optimalisatie van
kennis en middelen en verlagen van complexiteit om vertrouwen en eigenaarschap bij burgers op
te bouwen richting warmtetransitie. Verantwoordelijkheid laten nemen door georganiseerde
burgers, vaak samen met lokale overheden en hiervoor versterking van de positie van burgers
concreet vormgeven met wetgeving, middelen, etc.; zodat ze volwaardig aan tafel kunnen zitten.
Overgang van kenniseconomie naar een lerende economie: enerzijds onderbouwing van de
lerende samenwerking, met elkaar, waarin iedereen vanuit een natuurlijke manier bijdraagt en de
uitdagingen invult die niemand alleen kan. Anderzijds in combinatie met deze stukken over de
tussenruimte:
Zie ook:
https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2020/09/10/als-een-overheid-–-eindrapportstudiegroep-gepresenteerd
https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2019/10/17/wat-nederland-echt-nodig-heeftmeer-tussenruimte
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Algemeen/Essay%20Energietransitie
%20en%20tussenruimte%202019.pdf

Verduurzaming Glastuinbouw
Glastuinbouw Nederland heeft september 2017 de visie Verantwoorde Tuinbouw vastgesteld. In deze
visie worden stevige ambities geformuleerd, waaronder het realiseren van een klimaatneutrale
glastuinbouw in 2040, mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan. Deze visie is ingebracht bij
de klimaattafel van de rijksoverheid. Regionaal heeft een Klankbordgroep van glastuinbouwondernemers deze visie doorvertaald naar de glastuinbouw in Bommelerwaard. Een belangrijke stap
in de vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot in Rivierenland.
Op dit moment wordt aardgas in een WKK (warmte-kracht-installatie) uitermate efficiënt omgezet in
CO2, -elektriciteit en warmte. Voor alle drie componenten zullen groene alternatieven beschikbaar
moeten komen die in samenhang een goed alternatief vormen voor de WKK. Voor het type
glastuinbouwbedrijf in de Bommelerwaard, waarbij de ontwikkeling van de bedrijven richting
elektrificatie een belangrijk verduurzamingsspoor is, ligt de eerste prioriteit in de beschikbaarheid van
groene CO2 en betaalbare elektriciteit.
Inmiddels zijn er, in samenwerking met regionale overheden en andere stakeholders belangrijke
stappen gezet, maar loopt de implementatie vast op de volgen de cruciale randvoorwaarden:
1. CO2 –voorziening
CO2 benutten in plaats van onder de grond
• CO2 is een onmisbaar element voor de groei van planten. In 2018 is een verkenning uitgevoerd
naar de haalbaarheid van een collectieve CO 2-voorziening voor de glastuinbouw in de
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Bommelerwaard. Uitgangspunt is alle glastuinbouwclusters aan te sluiten op één systeem
teneinde in de toekomst het geheel per schip te kunnen bevoorraden. In 2019 is een businesscase
opgesteld welke aan de provincie is voorgelegd om de onrendabele aansluiting van ook de kleine
clusters af te dekken. De provincie Gelderland heeft hierover positief besloten. De Rijksoverheid
zet momenteel beleidsmatig in op opslag van CO 2 (CCS) in de bodem. Met dit beleid is de prikkel
voor de industrie om CO 2 beschikbaar te stellen voor levering aan de glastuinbouw (CCU)
onvoldoende.
2. Elektriciteitsvoorziening
ODE opzet zou duurzaam moeten stimuleren maar doet nu het tegenovergestelde.
•

•

Gezien de knelpunten in het regionale elektriciteitsnetwerk heeft in 2019 een inventarisatie van
de toekomstige capaciteitsbehoefte plaatsgevonden en is door Liander een
investeringsprogramma vastgesteld met als doel binnen 5 jaar alle knelpunten, gebaseerd op de
verwachte vraag-ontwikkeling, op te lossen. Hieraan wordt op dit moment volop gewerkt.
Tot grote verrassing van de glastuinbouwsector is op Prinsjesdag 2019 bekend gemaakt een forse
verhoging van ODE (Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie) op inkoop van elektriciteit 3e
schijf door te voeren. Ook dit besluit staat op gespannen voet met de verduurzamingsaanpak van
de sector; hierdoor wordt de inkoop van (groene) elektriciteit erg duur. Lokaal biedt de koppeling
van windenergie aan de glastuinbouw uitstekende kansen voor een goede inpassing in het
netwerk; goede afstemming met de omgeving is een randvoorwaarde.

3. Warmtevoorziening
•

Beide hiervoor genoemde beleidskaders vragen op Rijksniveau een oplossing om de
verduurzamingsaanpak van de glastuinbouwsector weer perspectief te bieden.
Dit is ook van belang om de koppelkansen op het vlak van warmtevoorziening tussen
glastuinbouw en de gebouwde omgeving te kunnen verzilveren. Inzet van geothermie ten
behoeve van de gebouwde omgeving in de Bommelerwaard is alleen kansrijk als dit in combinatie
met de glastuinbouw wordt gerealiseerd (warmtenetten). Knelpunt vormt het complexe en
langdurige vergunningenproces.

