
 

 

       
 
Amendement “Draagvlak & Democratische Legitimering” RES-bod 1.0 
 
De raad van de gemeente West Betuwe in openbare vergadering bijeen op 25-05-2021 
 
 
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 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). 

 
Besluit het voorliggende Raadsvoorstel als volgt aan te passen: 
 

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, zoals die voortvloeien uit bijvoorbeeld de GEA-doelstellingen, 

welke uitgaan boven de concept-taakstelling van 0,632 TWh kunnen later in het proces alsnog 

aan de Raad worden voorgelegd indien de democratische basis voor krachtige besluitvorming 

door de raden op orde is gebracht. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
Geldermalsen, 25 mei 2021 
 
VVD 


