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Er zijn eerder 2 bijeenkomsten geweest over de Regionale Energiestrategie (RES). In deze
online bijeenkomst geven we een terugkoppeling wat er met de input van deze avonden is
gedaan. En daarnaast halen we op wat deelnemers belangrijk vinden om mee te nemen
richting RES 1.0.
Welkom en belang RES door wethouder
Ton de Vree, wethouder West Maas en Waal legt uit waarom volgens hem deze
energiestrategie nodig is: “We doen dit voor een leefbare aarde, voor onze kinderen, voor de
volgende generatie. Ik heb dat vaker gezegd en ik blijf dat zeggen. Want dat is wat mij betreft
het belang waarom wij hier met elkaar aan moeten werken.”
Toelichting concept-RES
Willem van Wingerden geeft een toelichting van de concept-RES. U kunt deze toelichting nog
eens bekijken en beluisteren via deze link. De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft
28 mei ingestemd met de concept-RES. Deze bieden we 1 juni aan bij het Nationaal
Programma.
Toelichting resultaten ruimte-ateliers
Daarna volgt er een toelichting van de resultaten van de ruimteateliers door Femke Visser van
architectenbureau Feddes/Olthof. Dit kunt u ook bekijken en luisteren via deze link. Het start
bij de 34e minuut.
Input van de deelgroepen
In 6 deelgroepen is gesproken over de vraag: wat vindt u belangrijk om uit te werken in RES
1.0? Hieronder een overzicht van de aandachtspunten. Een aantal aandachtspunten zijn
meerdere keren genoemd.
Gebiedsvisie
- Belangrijk dat West Maas en Waal zelf een visie ontwikkelt over duurzame energie en
zonne-energie.
- Zorg voor een integraal plan waarin je alle ontwikkelingen meeneemt bijvoorbeeld op het
gebied van landbouw, landschap, natuur en de omgevingsvisie.
- Combineer de aanleg van zonneparken met landbouwontwikkeling, met versterking van de
natuur, recreatie, biodiversiteit en educatie. Zodat het een toegevoegde waarde heeft.
- Benut kansen bij landbouwbedrijven die gaan stoppen voor bijvoorbeeld tijdelijk gebruik
van een zonneproject.
- Zorgvuldig onderzoeken van de 3 denkrichtingen. In 1 groep was een lichte voorkeur voor
windturbines langs snelwegen en bedrijventerreinen.
- Gemeente, pak het eigen initiatief. Blijf niet te afwachtend en kijk naar wat er om je heen
gebeurt. Ga aan de slag voordat anderen dat voor ons doen.
- Maak meer werk van zon op daken.
Landschap
- Er zijn zorgen over de impact op het landschap.
- Zorg voor heldere voorwaarden bij ieder project zoals over landschappelijke beleving,
landschappelijke inpassing.
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Houd met windenergie rekening met de landschapsstructuur en welke impact het heeft.
Zorg dat onze recreatiegebieden zoals de Gouden Ham aantrekkelijk blijven met alle
grootschalige projecten in de buurt.

Leefbaarheid, lusten en lasten
- Heb aandacht voor de totale leefbaarheid (ook hoe mensen zelf duurzaam kunnen
wonen).
- Betrek de gebiedscoöperatie Vitaal Maas en Waal bij traject RES.
- Zorg dat het geld in de gemeente blijft (economische kant).
- Houd rekening met alle plannen met de gezondheid.
Communicatie
- Visualiseer projecten zodat inwoners vooraf een goed beeld krijgen.
- Communiceer goed over dit proces en betrek zo veel mogelijk inwoners en ondernemers
richting RES 1.0.
- Zorg dat inwoners en dorpsplatforms binnen dit traject goed participeren.
Netcapaciteit
- Goed nadenken over hoe we zorgen dat het elektriciteitsnetwerk het aan kan, tegen zo
laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Bij de buren
- Houd onze buren in de gaten, ga daarmee in gesprek. Ook buiten de regio Rivierenland.
Kijk over de grens richting Land van Maas en Waal en Brabant.
- Onderzoek mogelijkheden om bij de AVRI uitbreiding te creëren van zon en/of wind
projecten.
Alternatieven
- Naast zon en wind, ook aandacht voor alternatieven zoals warmte, waterkracht
aquathermie, geothermie en biomassa.
- Zorg dat de daken vol liggen met zonnepanelen. Ook bij bedrijfspanden (bij nieuwe
bedrijven verplicht stellen). Is nog veel te halen.
- Er zijn zorgen hoe inwoners in West Maas en Waal van het gas af moeten omdat
warmtepompen en warmtenetten geen reële optie lijken. Probeer infrastructuur van gas op
orde te houden.
- Meer bos aanplanten in het kader van CO2.
- Onderzoek bereidheid om meer te betalen voor andere bronnen van energie.
Wat opvalt in West Maas en Waal
De ondernemerszin is groot in West Maas en Waal. Daarnaast ook het geluid dat wij zelf aan
zet zijn. Ook de oproep aan de gemeente om de handschoen verder op te pakken en te
zorgen voor eigen beleidskaders voor initiatieven die op de plank liggen. Wethouder Ton de
Vree: “Dat signaal is helder. Wij gaan daarmee aan de slag om te kijken hoe wij dat beleid
inpassen”. Ander belangrijk aandachtspunt van de deelnemers is de communicatie en
participatie met inwoners, ondernemers en de gebiedscorporatie Vitaal Maas Waal.
Zon op dak
Deelnemers noemden vaak zonnepanelen op daken. Het grootste aandeel zon in het concept
RES bod is zon-op-dak. Daar is zeker nog winst te behalen. Mensen moeten er ook zelf in
investeren. Goed om samen met de gemeente nader uit te werken.
Alternatieven zoals waterkracht
in Ochten loopt de aanbesteding om turbines in een krib van de Waal te plaatsen. Zodat er de
komende jaren ervaring kan worden opgedaan. We houden bij wat waterkracht oplevert, ook
financieel. Dat nemen we zeker mee in de RES. Net als andere initiatieven zoals biomassa,
de samenhang met warmte.
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Meer informatie
U vindt veel informatie over de RES op de website: www.resrivierenland.nl/bibliotheek.
Daar staat bijvoorbeeld "Concept RES FruitDelta Rivierenland" en "Rapport Feddes/Olthof).
Deze vormen de basis voor de toelichtingen in de bijeenkomst. U vindt daar ook het
videoverslag van de bijeenkomst.
Vragen kunt u altijd stellen via energie@westmaasenwaal.nl. Daarnaast staat de deur van
wethouder Ton de Vree altijd open.
Bedankt voor uw inbreng
Wethouder Ton de Vree is positief over de avond: “We hebben ontzettend veel opgehaald.
Daar kunnen we mee verder. Fantastisch om te zien hoe enthousiast West Maas en Walers
zijn om in hun vrije tijd mee te denken over de duurzame toekomst van onze mooie
gemeente”.
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