
in opdracht van:

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft relevante politieke vragen die volksvertegenwoordigers van gemeenten, de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland zich kunnen stellen over 
de voortgang van de RES FruitDelta Rivierenland. De vragen op de kaart zijn niet uitputtend. Waar ‘we’ staat op de kaart bedoelen we de volksvertegenwoordigers van de 

volgende overheden: raadsleden van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, Statenleden van de 
provincie Gelderland en AB-leden van Waterschap Rivierenland. De Argumentenfabriek maakte de kaart op basis van een eigen analyse van de notitie en een online denksessie 

met de vice-voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland en de procesmanager RES. Deze kaart is de laatste van een serie van twee kaarten over de notitie. 
Volksvertegenwoordigers in de regio Rivierenland kunnen de kaart gebruiken bij de oordeels- en besluitvorming over de notitie. 
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Samenwerking

Inhoudelijke  
thema’s RES 1.0

Uitdagingen  
in uitvoering

Verbreding van  
de RES 1.0

Participatie en 
communicatie

Hoe gaan we ermee om dat we enerzijds gelijkwaardig samenwerken maar iedere overheidslaag ook een eigen verantwoordelijk heeft?
Op welke duurzaamheidsthema’s willen we (meer) regionaal samenwerken en wat betekent dit voor de voortgang van de RES?
Hoe oordelen we over hoe onze bestuurders (willen) omgaan met de wijzigingen die zijn aangenomen bij het besluiten over de RES 1.0?
Hoe kunnen we lokale innovatieve ondernemers betrekken bij de gezochte oplossingen?
Hoe delen we de lusten en lasten van onze strategie over de regio en hoe ver reikt onze regionale solidariteit?

Hoe beoordelen we de huidige inzet van partijen om duurzame elektriciteit op te wekken en wat betekent dit voor de voortgang van de RES?
Hoe kunnen we de grootschalige zonne-energie opgave in de RES 1.0 daadwerkelijk realiseren?
Wat zijn mogelijkheden om lokale opslag te integreren in het net en welke sturing kunnen we daaraan geven?
Welke gevolgen heeft de toenemende vraag naar duurzame elektriciteit ten behoeve van het verwarmen van onze huizen en bedrijven?

Wanneer is sprake van voldoende participatie van belanghebbenden en omwonenden?
Hoe beoordelen we de communicatie naar belanghebbenden en omwonenden tot dusver over de regionale energiestrategie in onze regio?
Wat is onze rol als raadslid, Statenlid of AB-lid bij de communicatie, het stellen van kaders voor participatie en het peilen van draagvlak?

Hoe maken we de juiste afweging tussen belangen als natuurbehoud, duurzame energietransitie en draagvlak bij bewoners?
Hoe kunnen we de voortgang van de RES behouden ondanks ervaren knelpunten op lokaal niveau, zoals uitstel van de omgevingswet?
Hoe kunnen we meer lokale regelruimte en kennis creëren door gebruik van concrete voorbeelden van burgers en ondernemers?
Wat zijn de gevolgen van de stikstofuitspraak van de RvS voor de geplande duurzame energieprojecten?
Wat is de rol van de lokale overheid bij netcongestie om de toegang tot het elektriciteitsnet voor duurzame energie te waarborgen?
Welke mogelijkheden zijn er regionaal om ondanks de netcongestie het elektriciteitsnetwerk stabiel en betaalbaar te houden?

Welke maatregelen kunnen we nemen voor inwoners die zwaar getroffen zijn door de hoge energieprijzen (bovenop wat het Rijk al doet)?
Hoe kunnen we energiebesparing (vooral op warmte) bij bewoners en bedrijven een plek geven binnen de voortgang van de RES?
Welke kaders willen we stellen voor het toepassen van innovaties op het gebied van duurzame elektriciteit en warmte in Rivierenland?
Hoe kunnen we zorgen dat alle bewezen duurzame technologieën een rol spelen bij het formuleren van een eventueel aanvullend RES-bod?
Kunnen we als overheden door lokaal eigenaarschap meer zeggenschap krijgen over de winsten die gemaakt worden met wind- en 
zonneprojecten?

Wat zijn relevante 
politieke vragen voor 

volksvertegenwoordigers  
bij de voortgang van de 

regionale energiestrategie 
van Rivierenland?


