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De energie coöperaties in de regio Arnhem-Nijmegen hebben besloten om gezamenlijk op te
trekken in het RES-proces. Daarmee laten ze zien dat we met elkaar willen samenwerken om
een gemeenschappelijk doel te bereiken: de CO2 uitstoot van de regio in het jaar 2030 met 55%
te hebben gereduceerd t.o.v. het referentiejaar 1990, door duurzame opwekking van
elektriciteit in de regio en verduurzaming van de warmtevraag van woningen en bedrijven.
We hebben met grote belangstelling de Concept Startnotitie RES Regionale Energiestrategie
Arnhem Nijmegen gelezen en hier op 23 juli 2019 een gezamenlijke reactie op gegeven die
opgenomen is in iBabs. Daaruit brengen we graag de volgende zes punten onder uw aandacht.
1. De energie coöperaties zijn voortgekomen uit inwonerinitiatieven. Wij vinden het dan
ook vanzelfsprekend dat wij expliciet genoemd worden als stakeholder, omdat we een
essentiële rol spelen bij het verkrijgen van draagvlak, het wegnemen van weerstand en
het ontwikkelen van projecten “van, voor & door de regio”. Zo zijn we ook bij de
ontwikkeling van de warmtetransitie visie in Lingewaard als stakeholder betrokken.
2. In de Startnotitie zien we graag zowel procesparticipatie als omgevingsparticipatie
opgenomen, waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving
(inwoners en bedrijven). In het Beleidskaders voor windenergie in Lingewaard is dit ook
opgenomen.
3. Wij zijn gevraagd door de gemeente om mee te denken in het RES-proces. Wij vinden
het daarbij essentieel dat onze cooperatie, als vertegenwoordiger van vele betrokken
inwoners in Lingewaard, vanaf de start van het proces binnen de gemeente Lingewaard
kan participeren om acceptatie en draagvlak voor de plannen te krijgen.
4. Graag zien wij als Lingewaard Energie in de Startnotitie opgenomen dat we als regio
gedurende het RES-proces gezamenlijk de randvoorwaarden willen vaststellen die wij als
regio belangrijk vinden bij het uitvoeren van het uiteindelijk bod. Een aantal suggesties
hiervoor zijn opgenomen in onze reactiebrief van 23 juli 2019.
5. De extra ambitie (van 49% naar 55%) zouden wij vooral willen zoeken in kleinschalige
opwekking (zoals zon-PV op daken, kleine zonneweides zoals op de vuilstort in Huissen
en kleine windturbines in het buitengebied).
6. Tot slot willen we ook vragen om in te zetten op maximale energiebesparing, hoewel we
weten dat dit niet expliciet een doelstelling van de RES is, vinden we het belangrijk
genoeg om dit tijdens het regionaal overleg niet uit het oog te verliezen.
Wij verzoeken de raad in elk geval deze zes punten mee te nemen in haar zienswijze op de
Concept Startnotitie RES, en daarmee te tonen dat ze dit RES-proces ook echt samen met
betrokken inwoners wil ingaan.

