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De gemeenteraad van de gemeente Maasdriel, in vergadering bijeen op l0 juni
2021,

Gonstaterende dat
o De realisatie van de opgave in RES 1.0 het bestaande elektriciteitsnet extra

zal gaan belasten;
o Het risico reëel is dat de regio de opgave RES 1.0 realiseert, maar deze tot

een ineffectief energiesysteem kan leiden door een overmatig
elektriciteitsaanbod ;

. Er in de regio behoefte bestaat om deze "overmaat" op te kunnen slaan voor
eigen gebruik;

o We daarmee minder risico lopen dat investeringen in duurzame energie
verspild worden;

o Uit de gehouden enquête onder 2.350 inwoners, meer dan70o/o van de
inwoners uit Rivierenland kansen ziet voor opslag in de buurt en het
samenwerken aan duurzaamheid met buurtgenoten.

Overwegende dat:
o De verduuzaming van ons energie systeem alleen succesvol kan zijn als

gelijktijdig gezorgd wordt voor vormen waarmee energie kan worden
opgeslagen;

o Er tandelijk steeds meer mogelijkheden zijn en ontwikkeld worden om energie
(elektra en warmte) economisch en milieutechnisch verantwoord op te slaan
(b.v. zoutbatterijen, seizoensgebonden buurtopslag middels warmtebuffering
etc.);

o Met de opslag van energie kan worden bereikt dat bij een tijdelijk overschot,
deze energie niet verloren gaat en ingezet kan worden bij een tekort;

o De opslag van energie om een aanpak vraagt die het niveau van de
individuele woning en-of bedrijfspand overstijgt;

. Onze RES-regio op het gebied van opslag samen met gemeenten,
ondernemers en inwoners ook zelf initiatieven kan ontwikkelen om zo de
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afhankelijkheid van Liander en weersinvloeden en de daarmee
samenhangende risico's te verkleinen of zelfs te mitigeren;

. Samenwerking in de regio kan helpen, om op verantwoorde wijze ervaringen
op te doen met verschillende vormen van energieopslag;

. Er nu de focus alleen ligt op de opwekking door wind en zon bij RES 1.0

. Voor zowel de ontwikkelingen naar nieuwe energiebronnen als naar de opslag
ervan naar meer mogelijkheden te komen dan alleen zon en wind.

Roept college op:
o ln de doorontwikkeling naar de RES 2.0, vanuit de regionale

samenwerkingsagenda, eveneens in te gaan zetten op de inzet van
com plementai re seizoensgebonden opslagsystemen ; Dit door

. Regionaal onderzoek te doen naar mogelijkheden en kosten/ baten voor o.a.
wijkgerichte opslag van duuzaam opgewekte energie;

. Regionaal onderzoek te doen naar mogelijkheden en kosten/baten van
elektriciteitsopslag in bijvoorbeeld (zout)batterijen, omzetting in waterstof, of
anderszins;

o Voorstellen uit te werken waarmee inwoners en ondernemers gestimuleerd
worden het initiatief te nemen om zelf met vormen van energie opslag
(warmte en elektriciteit) aan de slag te gaan;

o De afzonderlijke raden begin 2022 te informeren over de wijze waarop beide
zaken concreet invulling krijgen;

o Hierin ook nieuwe vormen van energie opwek te onderzoeken en indien
mogelijk, mee te nemen in RES 2.0. Zodat wij niet alleen focussen op zon- en
windenergie, maar ook openstaan voor andere energiebronnen.

. en gaat over tot de orde van de dag.
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