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Ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement voor:

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op: 3 juni 2021
Besluit:
1. In te stemmen met een regionale bijdrage van 1,2 TeraWattuur duurzame elektriciteit uit
wind en zon als bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TeraWattuur in 2030.
2. In te stemmen met het indienen van de Regionale Energiestrategie 1.0 van FruitDelta
Rivierenland door de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland bij het Nationaal Programma
RES op 1 juli 2021.
3. Kennis te nemen van de vooruitblik richting RES 2.0 (2023) en de samenwerkingsagenda.
4. Het college op te dragen dat in de versie van de RES 1.0 die aan het Nationaal Programma
RES wordt aangeboden het juiste Culemborgse aandeel (0,090 TWh) is opgenomen.
te wijzigen in:
1. In te stemmen met een regionale bijdrage van 0,632 TWh duurzame elektriciteit uit wind en
zon als bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh in 2030;
2. Besluiten over hogere ambities, die mogelijk voortvloeien uit bijvoorbeeld de GEAdoelstellingen, welke het bod boven de concept-taakstelling van 0,632 TWh brengen, kunnen
later nadat de democratische basis voor besluitvorming op orde is gebracht opnieuw in het
proces worden ingebracht.
3. Het college op te dragen dat in de versie van de RES 1.0 die aan het Nationaal Programma
RES wordt aangeboden het juiste Culemborgse aandeel (0,090 TWh) is opgenomen.

Toelichting:
Overwegende dat:
• De Regio Rivierenland voor RES-bod 1.0 een concept-taakstelling van 0,632 TWh aan de
Raden kenbaar heeft gemaakt, welke moet worden ingevuld met de bronnen Wind & Zon;
• In onze Regio afgerond 0,13% van de Nederlandse bevolking woonachtig is, hetgeen
betekent dat een bijdrage aan de landelijke doelstelling van (minimaal) 0,463 TWh al zou
volstaan;

•

De Stuurgroep RES heeft besloten het concept-bod te verdubbelen naar 1,2 TWh, waardoor
de ambitie in het RES-bod 1.0 niet op democratische wijze tot stand is gekomen;
• Keuzes in het kader van klimaat en duurzaamheid een langjarig en ingrijpend effect op onze
omgeving hebben en dat hiervoor democratisch gelegitimeerd draagvlak een voorwaarde is.
Is van mening dat:
• Raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol niet kunnen invullen indien we zo laat in het
proces alleen nog maar “ja” kunnen zeggen;
• De Raad in de gelegenheid moet zijn om tijdig politiek richting te geven;
• Inwoners reële mogelijkheden moeten krijgen om mee te praten;
• Het succes van de energietransitie valt of staat bij het realiseren van (democratisch)
draagvlak;
• De Raad zich realiseert dat de hoogte van het RES-bod 1.0 niet het discussiepunt is omdat
vanaf het RES-bod 2.0 in 2023 de opgave, uitgedrukt in TWH, al snel zal hoger zal zijn;
• De Raad de ambities van het Gelders Energie Akkoord (GEA) onderschrijft en derhalve bereid
is zich te committeren aan hogere ambities (dan de concept-taakstelling van 0,632 TWH)
maar met als voorwaarde: een democratisch gelegitimeerd proces.
Constateert dat:
• In volgende RES-biedingen ook andere bronnen dan Wind & Zon mogen worden gebruikt;
• We voldoende ruimte moeten houden voor andere bronnen en innovatieve opwek en opslag
technologieën.
Is van oordeel dat:
• Er voor de Raad op dit moment (op proces-gronden) geen valide reden is om voor RES-bod
1.0 een hogere ambitie vast te stellen dan het concept-bod (0,632 TWH) van de Regio
Rivierenland;
• Het verzoek van de Stuurgroep om in te stemmen met een regionale bijdrage van 1,2 TWh
duur-zame elektriciteit uit Wind & Zon in deze fase van het proces dan ook moet worden
afgewezen;
• Moet worden ingezet op volwaardige inwonersparticipatie en een directe dialoog tussen
Raden onderling als basis voor krachtige besluitvorming door de raden in Regio Rivierenland;
• De Raad nu een democratische pas op de plaats moet maken, zodat later in het proces met
een democratische basis voor krachtige besluitvorming door de gezamenlijke raden kan
worden versneld (en toegewerkt naar hogere ambities met breed draagvlak).
Na het bijwonen van de Regionale Raadsbijeenkomst van 14 april jl. beschrijft de toelichting van de
gemeente Buren precies het gevoel wat bij ons heerst. U leest de toelichting hieronder:
“Raden willen meer invloed op RES. De komende weken nemen alle acht gemeenteraden in de Regio
Rivierenland een besluit over het opwekken van meer duurzame energie met als bronnen Wind & zon.
De verdubbeling van het conceptbod van 0,623 TWh is niet op democratische wijze tot stand
gekomen en daarom trekt de raad een streep in het zand: “We wensen een democratische pas op de
plaats te maken zodat we later in het proces democratisch kunnen versnellen.” Dit bleek ook een
breed gedragen gevoel te zijn tijdens de Regionale Raadsledenbijeenkomst op 14 april jl.: raadsleden
geven aan meer invloed te willen op zowel de ambities als het proces. Met name willen zij eerst
investeren in een betere dialoog met inwoners van de eigen gemeente. Ook willen zij ruimte
vrijhouden voor andere bronnen dan Wind & Zon, die hier vooralsnog minder populair zijn. Dit bleek
een breed gedragen gevoel te zijn tijdens de Regionale Raadsledenbijeenkomst op 14 april jl.:
raadsleden geven aan meer invloed te willen op zowel de ambities als het proces. Met name willen zij

eerst investeren in een betere dialoog met inwoners van de eigen gemeente. Ook willen zij ruimte
vrijhouden voor andere bronnen dan Wind & Zon, die hier vooralsnog minder populair zijn.
Raadsleden van de verschillende gemeenten hebben aangekondigd moties en amendementen voor te
bereiden, die met alle raden worden gedeeld. Raadsleden van de Gemeente Buren komen met een
vergaand amendement: het voorstel van de Stuurgroep RES, van 1,2 TWh moet terug naar 0,632
TWh. “In onze Regio woont ongeveer 0,13% van de Nederlandse bevolking” vertelt Hans Lammers;
“dit betekent dat een bod van 0,463 TWh eigenlijk al zou moeten volstaan.” Terwijl sommige regio’s
moeite hebben een realistisch bod uit te brengen, kiest Rivierenland voor meer dan strikt nodig is.
“Dat is vreemd” zo spreekt Hans Lammers namens vele Raadsleden in de Regio: “Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat dit commerciële partijen aantrekt om de opgave van heel Nederland in de Betuwe
te gaan realiseren?” Nanda van Doremalen vindt het bijzonder dat een Stuurgroep de ambitie bepaalt
in plaats van de gekozen volksvertegenwoordigers; “Raadsleden moeten aan de voorkant de stem
van de inwoners vertolken. Anders kunnen we later in het proces alleen nog maar “Ja of Ja graag”
zeggen.” Zij vertolkt het gevoel van vele Raadsleden in de Regio: “De raad bepaalt de ambitie en moet
vooral tijdig in het proces richting geven. Raadsleden krijgen invloed op een proces zoals RES als zij
hun volksvertegenwoordigende rol meer opeisen.” “Keuzes in het kader van klimaat en duurzaamheid
hebben een langjarig en ingrijpend effect op onze leefomgeving” stelt Arthur Warmer; “Iedere
windmolen of zonneveld zal meer dan 20 jaar in gebruik zijn en het beeld bepalen. Dan is een
democratisch gelegitimeerd draagvlak een voorwaarde.” De Raad van de Gemeente Buren is dan ook
van mening dat Raadsleden in dit soort zaken het laatste woord horen te hebben. Dat is hun
volksvertegenwoordigende rol: hiervoor zijn zij gekozen en hebben zij verantwoordelijkheid te nemen.
De Raad committeert zich aan de hoge ambities van het Gelders Energie Akkoord (GEA); “We
beseffen ons dat tal van moeilijke keuzes nog gemaakt moeten worden.” De Raadsleden zijn van
mening dat de besluitvorming over RES 1.0 bij uitstek het moment is om verantwoordelijkheid te
nemen en de invloed van zowel de Raad als inwoners bij die te maken keuzes te vergroten. Voor veel
fracties in de Raad van Buren geldt dat zij, in deze fase, niet meer duurzame energie met Wind & Zon
willen opwekken dan nodig is. Met name omdat bij volgende RES-biedingen ook andere bronnen dan
Wind & Zon mogen worden gebruikt. Een motie van die strekking, ingebracht door VVD Buren en
gesteund door de Raad van Buren, is aangenomen op het VNG Congres. “We moeten voldoende
ruimte houden voor andere bronnen en innovatieve technologieën” zo vertolkt Hans Lammers de in
de Raad van Buren en andere raden breed gedragen opvatting. De Raadsleden in Buren zijn van
mening dat door nu een democratische pas op de plaats te maken, later in het proces kan worden
versneld. “De basis daarvoor: een meer democratische basis voor besluitvorming door de
gezamenlijke raden” stelt Arthur Warmer; “Als de Raden onderling beter afstemmen kan pas worden
gewerkt aan meer draagvlak, juist voor de hogere ambities en de moeilijke keuzes.” Door nu te
starten met een reëel bod voor Wind & Zon is er meer tijd en ruimte voor het beter betrekken van
inwoners. In de volgende Raadsperiode, vanaf RES 2.0 (2023), zal de ambitie hoger zijn. De soms
moeilijke keuzes die dan moeten worden gemaakt vragen om een tijdige en open discussie met
inwoners. “Inwoners moeten reële mogelijkheden krijgen om mee te praten,” is de duidelijke
overtuiging van Nanda van Doremalen; “Het succes van de energietransitie valt of staat bij het
realiseren van draagvlak.” (Bron: https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/)
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