


Heb je voldoende inzicht 
in het proces naar de RES 
1.0 gekregen?

Waar zou je meer informaAe over willen ontvangen?
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ja
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ja

ja
ja

gedeeltelijk  
ja
ja

gedeeltelijk Hoe gaan we de kosten op1maliseren. De huidige opzet van 3-97 is 
verre van op1maal, zeker ook in ruimtelijk beslag. 

gedeeltelijk Over hoe bedrijven, agraries en inwoners straks boAom up kunnen 
meedoen op projectniveau (en hoe kaders dan gaan werken). 

En over hoe we ini1a1ef vanuit bedrijven om zon pv op daken te 
realiseren ook in realisa1estrategie beleggen bij deze doelgroep.

gedeeltelijk impact innova1e en mogelijke nieuwe regels en prijzen 
en effect systeemintegra1e E/G/W/H2

gedeeltelijk het proces ten aanzien van de gemeentes. En hun interac1e met de 
burgers

gedeeltelijk Het gaat meer om vertaling/lokale implementa1e 

gedeeltelijk ruimtelijke principes, inspira1ekader

gedeeltelijk hoe en wanneer wordt hetgeen in de oplegno11e bij het concept bod 
RES staat aan opmerkingen verwerkt in de RES 1.0

ja

ja

gedeeltelijk weet ik zo snel niet

gedeeltelijk Proces is helder, inhoud roept nog wat vragen op, maar dat komt vast 
goed. 

gedeeltelijk loca1es waar relevante info kan worden gevonden  bv. Liander 
presenta1e en andere (gelijke) relavante data/info.

gedeeltelijk De vragen uit de P-tafelreac1e en mijn eigen zienswijze nog 
beantwoorden.

gedeeltelijk de taal in de informa1e wat makkelijk leesbaar

ja
gedeeltelijk Ik wil graag weten op basis waarvan inbreng wel, niet of gedeeltelijk 

meegenomen wordt. Er wordt zoveel ingebracht, dat het las1ng is 
waarde van kennis en exper1se te schaAen. Ik heb niet al1jd het 
gevoel dat de kenners gehoord worden. Het is niet ondenkbaar dat 
uitkomst overhelt naar de inbreng van een groepje die met meerdere 
mensen met eenzelfde belang deelnemen in een sessie. Hoe wordt 
hierop gefilterd?

ja





Is helder wat er wanneer van jou 
wordt verwacht?

Welk gedeelte is niet helder van wat er wanneer van jou wordt 
verwacht?

ja
ja
ja
ja

ja
ja

gedeeltelijk In rou0ng brengen van besluitvorming 

ja

gedeeltelijk -

gedeeltelijk duidelijk wat gemeente moet doen, maar niet oer se wat wij als 
raadsleden gaan doen voor RES

ja
ja

gedeeltelijk hoofdlijn wel in detail nog niet helemaal

nee
gedeeltelijk We zijn met veel collega's bezig met dit onderwerp; het is las0g om op 

afstand de taken te verdelen.

ja

gedeeltelijk  
gedeeltelijk Welke bijdrage ik waar, bij wie, kan inbrengen. Zeker als het gaat over 

iets nieuws of technisch.

ja

gedeeltelijk Ik heb Warmte gevolgd. Hier is wel aangegeven dat input van 
gemeentes vewacht wordt, maar is nog niet helemaal concreet.

gedeeltelijk in lijn met mijn vorige opmerking: hoe kan ik vinger aan de pols 
houden bij hoe de opmerkingen uit de oplegno00e doorwerken in de 
RES 1.0 ??

gedeeltelijk wanneer het gesprek met de gemeente wordt gevoerd?

gedeeltelijk mis een stuk invulling

nee

gedeeltelijk We gaan een windpark aanleggen in Beuningen en dat gaat gewoon 
door.

gedeeltelijk rol binnen de gemeente

ja

gedeeltelijk Ik denk dat onze rol zal zijn om vooral in gesprek te gaan met de 
gemeente over de par0cipa0e met burgers. 

nee
gedeeltelijk Hoe hebben we als gemeenteraden nog invloed op het resultaat. Het 

is zo'n groot "onderhandelingsresultaat" dat je daar bijna niet anders 
kunt dan tekenen bij het kruisje. Het besluitvormingsproces straks is 
dus maar de vraag hoe vrij we daarin zijn. 

gedeeltelijk volgens mij nu bestuurlijk en amtelijk aan zet

gedeeltelijk De complexiteit is ongekend dus dat alles helder is is een illusie.

ja
gedeeltelijk Het is niet geheel duidelijk op welk moment bredere stakeholders 

(marktpar0jen of andere uitvoerders) betrokken gaan worden. 
Worden de zoekgebieden gemeentelijk gecheckt op uitvoerbaarheid 
in samenspraak met markpar0jen? Zorg dat er echt reele 
zoekgebieden naar voren komen 

gedeeltelijk M.n. wijzigingen die n.a.v. raadpleging gemeenten en par0cipa0e 
plaatsvinden. Hoe hou je overzicht en wanneer inbreng?

gedeeltelijk Rol gemeente, afstemming raad, matching met lokale processen als 
visie grootschalige opwek en transi0evisie warmte. 

gedeeltelijk wanneer en hoe wordt input verwacht uit ambtelijke organisa0e 
gemeente?

gedeeltelijk Nog niet helder wanneer de gesprekken gevoerd gaan worden en wat 
er van ons wordt verwacht.

gedeeltelijk Wat verwachten jullie van de bewoners.

gedeeltelijk Hoe we raden en inwoners kunnen betrekken en welke inspraak zij 
nog hebben in de RES 1.0

gedeeltelijk rela0e lokaal en regionaal par0cipa0e (veel vind langs de randen van 
de diverse gemeente plaats)

gedeeltelijk Het moment van de lokale par0cipa0e... in regionaal verband.

ja
nee

gedeeltelijk Als inwoners moeten we bij onze gemeente zijn om betrokken te zijn, 
maar we vragen ons af of dat goed gaat. Hoe en wanneer we als 
inwoners mee kunnen doen en wat onze inbreng dan is, is nog niet 
duidelijk.





Over welke onderwerpen heb je meer informa4e 
nodig?

Indien je hebt aangegeven dat je meer informa4e nodig hebt, 
over een onderwerp dat niet in de lijst stond. Geef hier aan waar 
je dan extra informa4e over wilt ontvangen

par$cipa$e;monitoring (en duo 
gesprekken);Bestuurlijke advisering;

 

elektriciteit;warmte; ?

warmte; geothermie en HTO (hoge temperatuur opslag)

monitoring (en duo gesprekken);Bestuurlijke 
advisering;par$cipa$e;

-

elektriciteit; mogelijkheden zon op daken

warmte;monitoring (en duo gesprekken);  
par$cipa$e;Bestuurlijke advisering;  
par$cipa$e;Bestuurlijke advisering; -

Bestuurlijke advisering;warmte;monitoring (en duo 
gesprekken);par$cipa$e;

 

warmte;par$cipa$e; nvt

warmte;par$cipa$e;monitoring (en duo 
gesprekken);Bestuurlijke advisering;

nvt

elektriciteit;warmte;par$cipa$e;Bestuurlijke 
advisering;toekomst regionale samenwerking;

De transi$e van PFO naar de circulaire regio.

par$cipa$e; Samenwerkingsvormen

par$cipa$e;warmte; Bestuurlijke aanhaking bedrijfsleven in georganiseerde vorm. 
Gezien ontwikkeling Brickvalley en uitkomsten 6e industriecluster 
is dat wel van belang voor deze regio.

elektriciteit;warmte; behoeKe staat in de lijst

elektriciteit;par$cipa$e;monitoring (en duo 
gesprekken);

Kwaliteitsborging van de zoekgebieden: gaat er een gesprek 
plaatsvinden tussen gemeenten en marktpar$jen? Hoe wordt 
getoetst op technische en economische haalbaarheid? 

elektriciteit;par$cipa$e; vooral het vervolg binnen de gemeente. Het oppakken, het 
organiseren van de uitwerking, de organisa$e van de dialogen, 
procesontwerp en begeleiding.

Interac$e tussen electra en warmte zeker ivm 
warmtepompen;

interac$e tussen onderdelen en de overkoepelende resultaten 
daarvan

elektriciteit;warmte;par$cipa$e;systeemintegra$e 
en toekomstvisie E+G+W+H2;

Conflicten met Rijksmonumenten, beschermd dorpsgezicht, 
Natura2000, mogelijk andere regels, en de ruimte die er nog 
tussen is, of kan worden gemaakt

elektriciteit;warmte;par$cipa$e; Geothermie. Is dit in de $jdslijnen wel reeel om die mee te nemen 
in de plannen ? Wat zijn de ontwikkel$jden? 
Idem voor innova$es. Er wordt deels op gegokt dat we met 
innova$es nog zaken kunnen oplossen. Is dat wel realis$sch. 

RO; Aandacht voor de RO-onderwerpen: status van de RES en 
implementa$e van de RES in omgevingsbeleid. 

par$cipa$e;Bestuurlijke advisering; -

warmte;mogelijke eisen projectontwikkelaars; Ik leer graag van andere gemeentes over welke eisen redelijk en 
noodzakelijk zijn om aan projecontwikkelaars te stellen. We 
moeten elkaar niet laten uitspelen.

par$cipa$e;elektriciteit; Par$cipa$e: de informa$e kort samengevat zodat het goed 
overgebracht kan worden

Status RES; Begin nu al na te denken over status RES omdat in 2025 de 
vergunningen ikv Klimaatakkoord verleend moeten zijn. Is de RES 
de basis of laat je dat aan de gemeenten, incl MER-plicht? Is dat 
haalbaar voor gemeenten? Zij hebben een langere 
overgangstermijn voor aanpassing omg.plannen.

par$cipa$e;Bestuurlijke advisering; -
par$cipa$e; Hoe kunnen wij als team de bewoners de juiste informa$e toe 

doen komen.

elektriciteit;Bestuurlijke 
advisering;par$cipa$e;warmte;monitoring (en duo 
gesprekken);zie hieronder;

wanneer is inzichtelijk hoe de volgende versie van het concept RES 
1.0 er uit komt te zien? 

na 'het net ophalen' is er in de $jd nauwelijks ruimte om nog iets 
te doen met de informa$e uit het net. wat doen we met de 
informa$e die in het 'net ' zit rich$ng RES 1.0 

ik neem aan dat de opmerkingen uit de oplegno$$e bij het 
conceptbod pro-ac$ef worden verwerkt in de volgende versie van 
het concept RES1.0 

Bestuurlijke 
advisering;par$cipa$e;elektriciteit;Ruimtelijke 
aspecten; effecten op natuur / Natura2000;

Effecten op natuur en landschap. Ook dat is in ontwikkeling. Er is 
met name een onderzoek gaande over effecten van windmolens 
op natuur in Natura2000 Veluwe.

warmte;monitoring (en duo 
gesprekken);par$cipa$e;zoet zuur fonds;

zoet zuur fonds omdat we merken dat zonneparken en 
windparken veel Ke van gemeenten vragen en dat gaat ten koste 
van capaciteit voor woningbouwprojecten

Warmte;elektriciteit;par$cipa$e; Elektriciteit: ontslui$ng Zon en Wind naar Alliander net gaan we 
nu starten kan vertragend gaan werken. 
Par$cipa$e: ben ik bij betrokken maar moeten nog wel eea gaan 
oppakken. 
Warmte: het is toch gek dat de ARN kort bij Beuningen staat en we 
hier nog geen gebruik van maken.

par$cipa$e;Bestuurlijke advisering; Hoe wordt de burger in dit hele verhaal betrokken?  
Hoe zorgen we voor de raakvlakken van de gemeentes als het gaat 
over zoekgebieden en de realisa$e van de energietransi$e? 

elektriciteit;Energiedragers; Energiedragers

zie onder; aanvullend: opslag (zowel E als G als W en H2), dag/nacht en 
seizoen, invloed E-opslag in elektrische autos

monitoring (en duo gesprekken);Bestuurlijke 
advisering;

wat gat het effect zijn van de 'reflec$e'  door RES naar gementes

elektriciteit;par$cipa$e; Beschikbare netwerkcapaciteit wijzigt con$nu, krijgen de 
projecten van de RES voorrang op de beschikbare capaciteit zodat 
we niet met zijn allen bezig zijn aan plannen die uiteindelijk niet 
uitvoerbaar zijn.  
Voor par$cipa$e rol vanuit de RES

warmte; verdieping in consequen$es warmte-oplossingen

warmte;Bestuurlijke advisering;par$cipa$e; Welke capaciteit (personeel + budget) is nodig vanuit gemeenten 
om het proces tot RES 1.0 goed te organiseren? 

elektriciteit; Ruimtelijke kwaliteit, hoe borgen in het RES-bod, hoe wordt 
regionale ruimtelijke samenhang bewaakt?

zoet zuur, welke afspraken gaan we hier over 
maken;par$cipa$e;

Lokaal eigenaarschap: hieraan kleven ook nadelen, deze ook goed 
beschouwen. 
Hoe gaan we het proces over zoet-zuur (bestuurlijk) vormgeven? 

elektriciteit;warmte;par$cipa$e;monitoring (en duo 
gesprekken);Bestuurlijke advisering;

interac$e tussen de onderwerpen is belangrijk plus de 
uiteindelijke resultaten. 
Kan mij voorstellen dat er verschillende scenario's mogelijk zijn. 
b.v ene iets meer ander minder 

Natuur en landschap; Ik wil graag duidelijkheid over in welke soort/type gebieden er wel 
en geen duurzame opwek wenselijk/mogelijk is

elektriciteit;par$cipa$e; Als dorpspladorm willen we vooral weten hoe we betrokken 
worden door onze gemeente en hoe we ook op regio niveau deel 
kunnen zijn van het proces. Deze bijeenkomst leek niet zozeer te 
zijn gericht op ons als vertegenwoordiger van inwoners. Om 
gelijkwaardig mee te kunnen doen, is goede informa$e belangrijk, 
we hebben er niet zoveel vertrouwen in dat dit via de gemeente 
gaat lukken. Bovendien beperkt de RES zich niet tot 
gemeentegrenzen. Wat wil de regio doen om georganiseerde 
inwoners, zoals dorpsraden, pladorms of coöpera$es, 
wijkverenigingen ed te betrekken en in gesprek te brengen?


