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Betreft: Verkiezingen 2022! Energie in verkiezingsprogramma’s; 10 punten

Beste Lingewaardse politieke partij,
Op 8 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard zijn jullie al enorm druk met de
voorbereidingen hiervan. Eén van de belangrijkste aspecten van de verkiezingen zijn de
verkiezingsprogramma’s. Hierin nemen jullie de ambities en afspraken op richting de kiezers. Graag
willen wij jullie via deze weg vragen om enkele aspecten voor de Energietransitie op te nemen in
jullie verkiezingsprogramma.
Hiermee kunnen Lingewaarders in maart volgend jaar een goede vergelijking en keuze laten maken
als het gaat om hoe partijen willen omgaan met energiebesparing en –opwek. Dit onderwerp is al
belangrijk, maar wordt bij de komende verkiezingen nóg belangrijker. De kiezers willen graag weten
wat jullie willen gaan doen aan de energietransitie!
Wie zijn wij?
Lingewaard Energie is de energie-corporatie van, voor en door Lingewaarders op het gebied van
duurzaamheid en energiebesparing. Onze focus ligt kortweg op: energiebesparen en zelf energie
opwekken. We werken actief, onafhankelijk en zonder winstoogmerk aan: informeren, adviseren,
bewustwording en collectieve opwek van duurzame energie binnen de gemeente Lingewaard.
Zie ook www.lingewaardenergie.nl
Wat zouden wij graag terugzien in jullie verkiezingsprogramma?
Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste opgaven, de Energietransitie. In de
onlangs afgesloten RES zijn al grootse ambities afgesproken, maar dat is pas een eerste stap. De
komende 4 jaar worden cruciaal om de ambitie voor Nederland en daarmee ook in Lingewaard
mogelijk te maken. Dit onderwerp is en blijft hiermee een van de belangrijkste van de komende
decennia. Jullie verantwoordelijkheid is hiermee groot. Daarom willen we graag aan jullie vragen om
de volgende vragen in jullie verkiezingsprogramma te beantwoorden en dat graag zo concreet
mogelijk.
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Tien punten
1. Energiebesparing
Op welke manier wil jullie partij het energieverbruik van bedrijven en inwoners van Lingewaard
omlaag brengen? Hoeveel willen jullie besparen? En wat gaan jullie hier concreet in doen de
komende 4 jaar?
2. Isolatie
Op welke manier gaan jullie ervoor zorgen dat meer Lingewaarders hun vastgoed gaan isoleren?
Wat is jullie beoogde resultaat (hoeveel woningen naar welk energielabel)?
3. RES
Hoe wil jullie partij invulling geven aan de ambities uit de RES? En hoe kijken jullie aan tegen de
opgave na de eerste RES-termijn?
4. Windmolens
Hoeveel windmolens willen jullie in Lingewaard, welk type/hoogte en wat zijn jullie beoogde of
voorkeurslocaties voor de opwek van windenergie?
5. Zonne-energie
Waar willen jullie grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk maken? En hoeveel km2 is
dan passend bij de ambitie van jullie partij?
6. Betaalbaarheid
Op welke manier willen jullie de energietransitie betaalbaar houden voor iedereen en wat gaat
jullie partij hierin doen in Lingewaard?
7. Zon op dak
Wat is jullie ambitie voor zon op daken bij particulieren en/of bedrijven in Lingewaard en hoe
willen jullie deze ambitie concreet bereiken? Hoeveel Mwh willen jullie laten opwekken?
8. Laadpalen
Hoeveel laadpalen willen jullie in de komende bestuursperiode laten toevoegen in Lingewaard in
de openbare ruimte en wat jullie hiervoor concreet doen?
9. Warmtetransitie
In hoeverre willen jullie de tussenstap naar aardgasloos-ready faciliteren en wat gaan jullie hier
concreet in betekenen?
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(aardgasloos-ready is het vooruitlopend op het afsluiten van gas de woning dusdanig klaar
maken dat de gasaansluiting relatief eenvoudig omgezet kan worden naar een warmtepomp
voorziening of anders. Denk hierbij aan; isolatie, aanbrengen vloerverwarming, etc.)
10. Opslag?
Heeft jullie partij al ideeën over de opslag van energie? Zoja, wat zijn die ideeën en op welke
manier willen jullie die realiseren?
Verkiezingsbijeenkomst Energie: “save the date”
Graag willen we jullie vragen om alvast donderdagavond 3 maart 2022 in jullie agenda te reserveren.
Deze datum hebben we afgestemd met de griffie. Op die avond organiseren wij in het kader van de
verkiezingen een openbare bijeenkomst over de energietransitie in Lingewaard. Uiteraard komen de
10 punten uit deze brief dan weer terug… Wordt vervolgd!
Vragen?
Hebben jullie vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Dan horen we die graag. Je
kunt contact opnemen per email via info@lingewaardenergie.nl of kijk op
www.lingewaardenergie.nl.
Vriendelijke groet,
Namens Bestuur Lingewaard Energie

Edzo Oosterhuis, voorzitter
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