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Gemeente

Culemborg

Motie

Amendeme Aangenom
nt
en
Inbrengende partij

Ja

ja

CDA, GL, CvN

Onderwerp

Inhoud motie/amendement

Wijkgerichte opslag

Oproep aan colleges om opslagssysteem in te zetten door middel van
regionale onderzoeken en uitwerkingen.

Link
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/2021/
06/09/motie-res-1-0-culemborg-wijkgerichteopslag-aangenomen/
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/2021/
06/09/motie-res-1-0-culemborg-eenduidigregionaal-beleid-ter-stimulering-van-zon-op-dakin-de-regio-rivierenland-aangenomen/

Culemborg

Ja

ja

GL & CDA

Regionaal beleid zon op dak

Oproep aan college om regionaal beleid zon op dak te ontwikkelen.

Tiel

Ja

?

CDA

Communicatie

Oproep aan college om gemeentelijk energietransitie
communicatieprogramma te organiseren, bij voorkeur in een regionale
context.

Tiel

Ja

?

CDA

Wijkgerichte opslag energie

Tiel

Ja

?

GL

Maatschappelijke tender

Tiel

Ja

?

PvdA

Versterking democratisch fundament

Tiel

Ja

?

GL

Zon op dak

?

VVD

Democratische legitimering

Maasdriel

Ja

ja

CDA, SSM, D66

Communicatieplan RES

Maasdriel

Ja

ja

CDA & SSM

RES 1.0- zonnevelden agrarische grond

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
Oproep aan college om maatschappelijke tender op te stellen voor
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
duurzame energie op land.
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
Oproep aan college om regionaal beleid zon op dak te ontwikkelen.
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/90d62
Aandacht voor positionering raden en inwoners in het RES-proces
d52-ee45-4a69-a040-742c67961ef6
Oproep aan college om gemeentelijk energietransitie
https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/
communicatieprogramma te organiseren, bij voorkeur in een regionale
10248937/3/M2021context.
10%20Communicatieplan%20RES
Oproep aan college om agrarische gronden onder aan de prioriteitenlijst te https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/
zetten, locaties langs het spoor te prioriteren en kijken naar combinatie
10248986/3/M2021-12%20RES%201_0%20met teeltondersteunde voorzieningen.
zonnevelden%20agrarische%20grond

Ja
Tiel

Maasdriel

Ja

ja

PvdA/GL, SSM, D66

RES 2.0 / opslag

Oproep aan colleges om opslagssysteem in te zetten door middel van
regionale onderzoeken en uitwerkingen, nieuwe vormen van energie te
onderzoeken en meenemen in RES 2.0.

West Maas en
Waal

Ja

ja

FD

Vooruitblik richting RES 2.0 en SWA

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

West Maas en
Waal

Ja

ja

VVD & CDA

Kaders RES 1.0

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

Zaltbommel

Ja

ja

CDA

Zonnepanelen op dak

Regionale aanpak zon op dak

West Betuwe

Ja

ja

CDA, D66, GL

West Betuwe

Ja

ja

CDA

Wijkgerichte opslag
Gemeentelijk communicatieprogramma
energietransitie

Buren

Ja

ja

D66

Maatschappelijke tender

ja

GB & PCG
PvdA

Wijziging bod RES 1.0 (lokale bijdrage)
Versterking democratisch fundament
vervolgproces

Onderzoek naar mogelijkheden voor opslag van elektriciteit en warmte
Meer aandacht voor communicatie en particpatie RES op lokaal en
regionaal niveau
Oproep aan college om maatschappelijke tender op te stellen voor
duurzame energie op land.
Geen wind als onderdeel van lokale bijdrage Buren aan RES-bod. In plaats
hiervan aandeel zon ophogen.
Oproep aan college om regionale afstemming tussen raden te faciliteren,
regionaal participatiekader op te stellen.
Oproep aan college om opslag regionaal te onderzoeken en ontwikkelaars
uitnodigen om innovatie te stimuleren.
Oproep aan college om in gesprek te gaan met eigenaar van het
Amsterdam-Rijnkanaal om mogelijkheden voon 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.

Buren

Ja

Buren

Ja

ja

Buren

Ja

ja

VVD

Opslag

Buren

Ja

ja

PCG

Uitbreiding areaal zonne-energie

Buren

ja

ja

PvdD

Windmolens en beschermende
maatregelen voor vogels

https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/
10249313/2/M2021-14%20RES%202_0_
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/wpcontent/uploads/2021/05/Motie-FD-RES-1.0Fruitdelta-rivierenland-en-start-RES-2.0Aangenomen.pdf
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/2021/
05/27/aangenomen-motie-kaders-res-1-0-westmaas-en-waal/
https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/documen
t/10257026/1/16_%20M3%20CDA%20Motie%20
RES%20Zon%20op%20daken
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/2021/
05/28/motie-res-1-0-west-betuwe-wijkgerichteopslag-aangenomen/
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/2021/
05/28/motie-res-1-0-west-betuwe-gemeentelijk-

