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Gelukkig ligt er vanavond een startnotitie voor nieuw duurzaamheidsbeleid voor de
komende jaren voor.
Zoals Coöperatie Lingewaard Energie de afgelopen periode meermaals heeft aangegeven
is de noodzaak voor een stevig duurzaamheidsbeleid voor de korte, middellange en
lange termijn noodzakelijk. We zullen stevig moeten inzetten om ook lokaal mee te
werken aan de noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot.
De uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat is
duidelijk genoeg. De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020
met tenminste 25% hebben teruggedrongen t.o.v. het jaar 1990.
Wij, als Coöperatie Lingewaard Energie waren eind vorig jaar bijzonder ongelukkig met
de neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke ambitie en doelstellingen. Om
uiteindelijk de Europese doelstellingen te kunnen halen is het noodzakelijk voor onze
gemeente om tussentijdse haalbare doelen te stellen die de ambitie hebben het einddoel
binnen de gestelde tijdslimiet te halen.
De resultaten van onze Energietop in februari waren hier ook heel helder in. Ik hoop dat
iedereen ook de aanbevelingen meeneemt in de besluitvorming.
Daarom is het goed te lezen dat het college gekozen heeft om de nieuwe nota te bouwen
rond 4 hoofdonderwerpen:
• Energiebesparing
• Duurzame energieproductie en –gebruik
• Het goede voorbeeld geven/ verduurzaming gemeentelijke organisatie
• Natuurbehoud en biodiversiteit.
Energiebesparing heeft bewezen een wezenlijk aandeel te kunnen leveren. Het project
de Knop Om geeft aan dat besparingen van 15% tot flink meer mogelijk zijn. Daarnaast
blijkt hier ook dat bewustwording van de burger vergroot wordt. Tevens levert het ook
een belangrijke bijdrage in de sociale duurzaamheid. Voortzetting van deze actie met
extra aandacht voor isolerende maatregelen is noodzakelijk. Er zal in het budget ook
ruimte moeten zijn voor uitvoering van adviesdiensten op het gebied van
energiebesparing, lokale, particuliere opwekking en financiering.
Energiebesparing vergt een mentaliteitsverandering en die kan beginnen bij de jeugd.
CLE geeft op dit moment waterbesparingslessen op scholen, met veel succes.
Bergerden kan een proeftuin worden voor grootschalige opwekking en levering van
duurzame energie.
Ons eigen project met voorlopig 1500 panelen lijkt gerealiseerd te kunnen worden.
Uitbreiding tot 6000 is mogelijk. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het warmtenet, Bioenergie Bergerden en lijken er plannen voor windmolens en mogelijkheden van
zonnepanelen op braakliggende terreinen. De gemeente moet hierin een duidelijke
regierol vervullen. Zo zou een mooi energiepark kunnen ontstaan en met de juiste
gezamenlijke ambitie een voorbeeld kunnen zijn waar Lingewaard trots op mag zijn.
Inzetten op Bergerden mag evenwel niet betekenen dat ook de andere locatie voor wind
en andere locaties voor zonneparken uit beeld zijn.

Hier willen we ook niet onvermeld laten de acties die wij voeren bij sporthallen en
verenigingen. Sporthal Walburgen kan een mooi project worden.
Het goede voorbeeld geven, door de gemeente, gaat wat ons betreft over 2 sporen.
Enerzijds de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Maar misschien nog
belangrijker uitdragen van de eigen ambities, veel communicatie, succesverhalen
uitnutten. De hele organisatie zal moeten uitdragen dat duurzaamheid een speerpunt is
in gemeentelijk beleid. Belangrijk is ook om het belang te zien van goede ambtelijke
ondersteuning en hoe initiatieven soepel gerealiseerd kunnen worden; regelgeving en
vergunningen.
Bij natuurbehoud en biodiversiteit willen wij aandacht vragen voor uitbreiding van
groen. Aanplant van groen is een prima manier om het CO2-gehalte in de atmosfeer te
verminderen. Aandacht hiervoor in het gemeentelijk groenplan, maar ook door
stimuleringsactiviteiten naar burgers.
Wij zouden willen pleiten voor het 20-20-20-scenario. En liefst nog een schepje er
bovenop. In de discussie over de haalbaarheid van dit scenario en vooral hoe moeten we
dit doen wil CLE een duidelijke rol spelen.
Ook is het goed om niet alleen naar de korte termijn te kijken maar ook naar de
middellange en lange termijn. De focus moet blijven energieneutraal in 2040. Maar dan
moeten wel de stappen tot 2020 en 2023 zo concreet en uitvoerbaar zijn dat deze
doelstellingen gehaald worden. Dit vraagt dus wederom ambitie. Maar tevens moeten
we in 2023 zo ver zijn dat de doelstellingen tot 2040 realiseerbaar en haalbaar zijn. Niet
met een achterstand beginnen en geen haalbare doelstellingen geformuleerd. De focus
dus duidelijk ook op de lange termijn.
Bij de vraag voor een structureel duurzaamheidsbudget zal het niet vreemd zijn dat
Lingewaard Energie hiervoor pleit. Of het genoeg is zal blijken als de doelstellingen zijn
geformuleerd. Plannen en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en we zullen er
al die jaren stevig aan moeten werken.
Coöperatie Lingewaard Energie is blij met de rol die de gemeente voor ons ziet
weggelegd.
Wij willen graag een structurele bijdrage leveren aan het duurzaamheid denken van de
Lingewaardse burger, mensen helpen bij energiebesparing, met bijkomend financieel
gewin. Informatie geven over en ondersteunen bij energiebesparende maatregelen.
Tevens willen wij graag verder gaan met de grootschalige projecten van energiewinning.
Wij zijn er klaar voor.
Wat ons betreft is het nut van deze startnotitie overduidelijk.
We staan met elkaar voor een grote uitdaging, waar we gezamenlijk onze schouders
onder moeten zetten. Nu niets doen is geen optie.
De komende tijd willen wij graag met alle politieke fracties in overleg gaan over het
nieuwe duurzaamheidsbeleid. Wij houden ons aanbevolen voor een uitnodiging en
anders zullen wij zelf contact opnemen.
Er moet in 2016 een nieuw duurzaamheidsbeleid zijn met strakke, haalbare
doelstellingen, waarvoor ook de financiën beschikbaar zijn.
In de eerder door Coöperatie Lingewaard Energie opgestelde en aan u toegezonden
stukken hebben wij veel informatie gegeven, onze visie met u gedeeld. Deze stukken
kunnen ook veel input geven bij het nieuwe duurzaamheidsbeleid:
o Evaluatie door CLE van het Duurzaamheidsbeleid Lingewaard 20112-2015
o Visie CLE op windenergie dd. 30-06-2014
o Reactie CLE op duurzame energievisie Lingewaard dd. 24-11-2014
o Position Statement Windenergie dd.02-12-2014

o Verslag EnergieTop Lingewaard dd. 25-02-2015 met aanbevelingen
Toegevoegd aan het verslag zullen in overleg met de griffie ook worden projecten waar
CLE graag mee aan de slag zou willen en de activiteiten waar CLE op dit moment mee
bezig is.

