
Samenvatting op hoofdlijnen van de Energie-ontmoeting 
 
 
Duurzaam Wonen 
Mensen hebben vooral behoefte aan meer informatie over maatregelen, kosten en voordelen 
bij het verduurzamen van woningen. Daarnaast wordt het ondersteunen en verbinden van 
mensen en collectieve/buurtinitiatieven als belangrijk gezien. Neem duurzaamheid ook mee 
in dorpskwaliteitsplannen en probeer (financiële) drempels om te verduurzamen weg te 
nemen. 
 
Duurzame verenigingen 
Verenigingen hebben behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden voor 
verduurzaming met daarbij een stukje ondersteuning en het faciliteren van kennisuitwisseling 
en collectiviteit. 
 
Duurzaam ondernemen 
Ondernemers hebben aangegeven vooral verbinding en kennisuitwisseling tot stand te willen 
brengen via bijvoorbeeld collectieven, platforms en thema-avonden. Duurzaamheid moet een 
belangrijk thema zijn op de agenda's van ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen. 
Inspiratie en ondersteuning vanuit de gemeente wordt daarbij op prijs gesteld. 
 
Zonne-energie kleinschalig 
Net als bij wonen willen mensen graag meer onafhankelijke informatie over zonnepanelen. 
Daarnaast vinden mensen het belangrijk dat de gemeente inspireert en activeert onder 
andere door zelf het goede voorbeeld te geven, inwoners op verschillende manieren te 
stimuleren, initiatieven te ondersteunen en ondernemers met grote daken een duwtje in de 
rug te geven en drempels weg te nemen. 
 
Zonne- en windenergie 
Er is grote behoefte aan beleid en visie waar het gaat om grootschalige wind- en zonne-
energie. Deelnemers gaven aan het vooral belangrijk te vinden dat er veel aandacht is voor 
het lokaal meeprofiteren van de opbrengsten, dat regels en mogelijkheden duidelijker en 
eenvoudiger worden en dat er zorgvuldig moet worden nagedacht over de locaties van 
grootschalige wind en zonne-energie. Een aantal lokale ondernemers zegt te hopen op 
verbreding van de mogelijkheden voor middelgrote grondgebonden zonneprojecten.  
 
Duurzaam vervoer 
Bij vervoer speelt het promoten en steunen van deelmobiliteit een belangrijke rol. Ook het 
verbeteren van fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer is wenselijk. Zijn er meer 
laadpalen nodig in West Maas en Waal?   
 
Rol van de gemeente 
Uit algemene opmerkingen en de open tafel kwam naar voren dat de avond enorm op prijs 
werd gesteld. Er ligt een duidelijke rol voor de gemeente als verbinder, als ondersteuner van 
initiatieven uit de samenleving, als inspirator/activator en kennisdeler. Het is belangrijk dat de 
gemeente haar ambitie en koers bepaald en proactief over alle beleidsvelden op 
duurzaamheid inzet. 
 
 
 
 
 


