
Welk onderwerp of aandachtspunt wilt u de bestuurders meegeven in het proces naar RES 1.0?
1 Denk regionaal, beperk je niet tot de gemeentegrensen
2 Hoe jongeren kunnen meedenken en werken aan de RES en hoe hun stem invloed kan hebben op de beslissingen
3 Zo veel mogelijk draagvlak creëren in gemeenteraad en bij inwoners.
4
5 Let niet alleen bij exploitatie, maar ook bij ontwikkeling op (minimaal 50 % lokaal belang, !
6 De inspraak is belangrijk zeker met de omgevingswet 
7 Ruimtelijke ordening, stiltegebieden
8 hoe ziet u de kans om windbeleid te wijzigen (ten gunste van 50/50 verhouding wind/zon)
9 Kijk ook goed naar een plan B en staar je niet blind op warmte, wind en zon.
10 Wind is bepalend voor behalen van doelstelling
11

12 Hoe hoog staat het op uw agenda?
13 Hoe worden de lasten en lusten gelijk verdeeld onder de gemeenten bij deze transitie?
14 Eerlijke verdeling over de  gemeenten voor het opwekken van duurzame energie. 
15 Eerlijke verdeling wind over de regio en zo mooi mogelijk landschap gezamenlijk behouden door mooie rechte lijnen in het landschap
16

17

18 Vanuit de P-tafel wachten wij op antwoorden op onze brief van oktober 2020.
19

20

21 Houd met de zoekgebieden rekening met de biodiversiteitscrisis; geen grootschalige opwek ten koste van natuur.
22 Wijs collega gemeenten op hun verantwoordelijkheden als het gaat over een juiste zon/ wind verhouding!!!
23

24 Voer regie in het proces. Laat gemeenten zelf de exploitatie te hand nemen, zodat de revenuen ook bij de burgers terecht komen i.p.v. bij projectontwikkelaars.
25 Vergeet a.u.b. uw achterban niet en probeer zich in hun situatie te verplaatsen

Succes

Toon begrip voor de initiatief nemers die vaak als vrijwilliger bezig zijn.
Stel als gemeente geen absurde bedragen voor leges, vergunningen enzovoort en denk ook na over het moment van betaling.

Hoe betrek je de omgeving/inwoners meer en beter bij het RES-proces?
Nu is het voor de meeste mensen een heel abstract proces.
Zorgen voor goede randvoorwaarden lokaal beleid: en dus voor lokaal eigendom, 'energie van ons', goede projecten lokaal. Zie handvaten in ontwikkeling vanuit werkgroep 
GEA, en Participatiecoalitie landelijk.

Dat de  participatie werkelijk ingezet wordt en niet door ambtenaren/overheid gedicteerd wordt. Zet het zo goed mogelijk in de doe modus.
Participatie begint van onderaf.
Wenkend perspectief (daar is ie weer ;-)) aan inwoners en alle betrokkenen in de regio, welke kansen biedt het, wat gaan wij aan meerwaarde zien in de regio door de 
energietransitie, stip op de horizon
Groene metropoolregio, alleen de naam al, suggereert dat we grote groene ambities hebben, daar moeten we de inwoners dan toch ook van kunnen overtuigen (met goede 
info en best practices) - waarom, wat, hoe en meerwaarde

Hoe vult u het begrip draagvlak in? En begrijpen wij het goed dat Berg en Dal niet in aanmerking komt voor windmolens? Is het bij de bestuurders bekend dat de raad in 
navolging van de burgerparticipatie heeft aangegeven om te beginnen met pilots?



26
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28 Zorg dat partijen die een belangrijke rol kunnen spelen voldoende perspectief krijgen
29 Ik wil weten hoe de RES in de transitie naar de sterkere regio terugkomt.
30

31

32 Wat is de stand qua Gelderse regio’s in vergelijking met onze regio A/N?
33

Is de toename van de vraag naar duurzame elektriciteit uit de Warmtetransitie (forse toename elektrische warmtepompen) meegenomen in opgave scenario's voor de 
Grootschalige Opwek Duurzame Elektriciteit
Over verdeling lasten/lusten moeten de bestuurders nog een stevig gesprek voeren en concrete afspraken maken in eerstvolgende regiegroep. Werkorganisatie RES zou 
daar een voorstel/scenario's voor moeten opstellen en adviezen geven.
Tot nu toe vooral procesmatige vragen gesteld bij gemeenten, dat leidt nog niet tot concrete afspraken.

De gewone Nederlander die uiteindelijk de gevolgen van de RES zal ondervinden heeft veelal nog geen weet van wat hem/haar te wachten staat.  Verleiding van deze groep 
is een mooi woord speling echter kan op termijn juist omgekeerd ofwel tegen gaan werken. 
Transparantie via o.a. eerlijke info en reële kosten verwachtingen zijn m.i. momenteel onderbelicht.
Neem ook in de plannen duidelijk mee wat de subsidie bedragen zijn die nodig zijn om economisch rendabel te zijn. 
Het uitgangspunt, alles in de eigen omgeving voor 100% opwekken, is m.i. een te knellend keurslijf. 
Het blijft een vraagteken hoe de RES gaat landen in het Omgevingsbeleid.
Wat is de stavaza van Omgevingsvisies in de 18 gemeenten van de RAN/RES?

Organiseer met de stakeholders in gemeentelijke zoekgebieden werkateliers/gebiedstafels waarbij we met alle belanghebbende in het gebied de draagkracht en het 
draagvlak in kaart brengen. Het op integrale wijze onderzoeken van in het gebied (potentieel) aan de orde zijnde onderwerpen zoals energieopwekking, (kringloop-) 
landbouw, natuurontwikkeling en -instandhouding, waterhuishouding (vasthouden, bufferen, zuiveren), ecologie, mobiliteit, gezondheid (lawaai, CO2, Nox en fijnstof), 
milieu, (cultuur) historie, landschap, natuurrecreatie en -educatie. Ideeën zoals bijvoorbeeld www.energietuinen.nl kunnen daarbij wellicht helpen. Achterliggende 
gedachte: grootschalige opwek is niet de heilige graal.
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