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Moties/amendementen Toelichting Contactpersoon 

Motie: Regionaal afstemmen van lokale 
beleidsregels voor 'zon op dak' 

 Bas de Jong 
Gemeente Culemborg/ GroenLinks 
Bas.de.Jong@Raadslid.Culemborg.nl  

Motie: Regionale aanpak voor opwek van 
duurzame elektriciteit via 'zon op dak’. 

Bijvoorbeeld door een projectmatige aanpak en/of gezamenlijke 
financiering. 

Hein de Kort 
Gemeente Zaltbommel/CDA 
hgdekort@gmail.com 

Motie: Zon op kleine daken Oproep in kaart te brengen hoeveel de regio opwekt via 'zon op daken van 
particulieren en dit mee te nemen in de RES. 

Robert van Dijk 
Gemeente Maasdriel/CDA 
R.vandijk@maasdriel.nl 

Motie: Fasering van de projecten voor zon en 
wind tot 2030 

Oproep voor slimme fasering om zo rekening te kunnen houden met 
toekomstige ontwikkelingen en innovaties. 

Arthur Warmer 
Gemeente Buren/PvdA 
arthur.warmer@kpnmail.nl 

Motie: Oprichten van een regionaal 
energiebedrijf voor zon en wind 

 Frits van der Schans 
Gemeente Zaltbommel/PvdA/GroenLinks 
fritsvanderschans@me.com 

Motie: Hogere regionale ambitie in lijn met 
nationale en Europese doelstellingen 

 Cees van Drunen 
Gemeente Maasdriel/PvdA/GroenLinks 
K.vanDrunen@maasdriel.nl 

Motie: Raden beter in positie Oproep om raden bij de voorbereidingen van de RES 2.0 tijdiger en beter 
in positie te brengen om haar (kaderstellende, controlerende en/of 
volksvertegenwoordigende) rollen te vervullen. 

Arthur Warmer 
Gemeente Buren/PvdA 
arthur.warmer@kpnmail.nl  

Motie: Regionale participatie en 
communicatie 

Oproep bewoners en belanghebbenden meer en beter te betrekken, 
bijvoorbeeld door het organiseren van participatiebijeenkomsten en meer 
regionaal te communiceren. 

Geerten van der Lugt 
Gemeente Neder-Betuwe/CDA 
glugt@nederbetuwe.nl 

Motie: Onderzoek andere vormen van 
duurzame energie 

Oproep te onderzoeken welke kansen andere vormen van duurzame 
energie bieden, zoals waterstof en kernfusie. 

Ko Hooijmans 
Gemeente Maasdriel/VVD 
K.Hooijmans@maasdriel.nl 

Motie: Wijkgerichte opslag zonthermie Oproep regionaal onderzoek te doen naar mogelijkheden voor 
wijkgerichte opslag voor zonthermie (warmtebuffering). 

Marco van Zandwijk 
Gemeente Culemborg/CDA 
Marco.van.Zandwijk@Raadslid.Culemborg.nl  

Motie: Regionale infrastructuur voor opslag 
van elektriciteit 

 Nanda van Doremalen 
Gemeente Buren/VVD 
nanda.vandoremalen@buren.vvd.nl  
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