Energiedebat Lingewaard 2022
Op donderdagavond 3 maart 2022 werd het Energiedebat Lingewaard gehouden. Doel van het debat
was om met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. de kiezers
duidelijkheid te verschaffen over de politieke standpunten van de partijen over het thema Energie en
Duurzaamheid.
De avond werd geopend door Edzo Oosterhuis, voorzitter van Lingewaard Energie, de energie
coöperatie die het debat voor de tweede keer organiseerde. Hij heette de vertegenwoordigers van de
tien deelnemende partijen van harte welkom, en introduceerde Michel Jehae als gespreksleider van de
avond.
Als eerste kregen de tien politici de gelegenheid om zich kort voor te stellen: Maarten van den Bos
(PvdA), Gerard Rasing (Lingewaard.NU), Lianne Duiven (GroenLinks), Patrick Hegeman (B06), Aart Slob
(CDA), Carla Claassen (SP), Karin van Ditshuisen (Lokaal Belang Lingewaard), Berry Wilkens (VVD), Leon
Dekkers (D66) en Frans Schut (LFS). De nieuwe partij GGWGDV was als enige niet vertegenwoordigd.
De inleiding van de avond werd verzorgd door Frans van Herwijnen, energie adviseur bij Lingewaard
Energie. Hij gaf antwoord op de vraag: “Waar staan we nu met de Energietransitie en hoe bereiken we
uiteindelijk dat Lingewaard energieneutraal wordt?” Zijn analyse is opgenomen in een notitie die te
downloaden is van de website www.lingewaardenergie.nl. De conclusie van zijn analyse is dat het
terugdringen van de warmtevraag de hoogste prioriteit moet krijgen, omdat het ontwikkelen van
duurzame warmtebronnen een grote uitdaging vormt. Daarnaast voorspelde hij dat het stroomverbruik
alleen maar zal toenemen door de aanschaf van warmtepompen en elektrische auto’s. Daarvoor is het
aanwijzen van nieuwe zoekgebieden voor wind- en zonneparken noodzakelijk, omdat alleen
zonnepanelen op daarvoor geschikte daken onvoldoende is. De politiek staat voor belangrijke ruimtelijke
keuzes, omdat de duurzame energieprojecten een groot beslag gaan leggen op de beschikbare ruimte in
Lingewaard.
In reactie op de inleiding gaven de politici aan het terugdringen van de warmtevraag door het isoleren
van de woningen belangrijk te vinden, maar dat het daarbij vooral ook moet gaan over het financieel
ondersteunen van de minder draagkrachtige inwoners. Het oprichten van een gemeentelijk
isolatiefonds werd door een meerderheid ondersteund.
Verder werd draagvlak genoemd als belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van duurzame
energieprojecten.
Ook werd in reactie benadrukt dat het gaat om het vertellen van het eerlijke verhaal: benoem duidelijk
de voor- en nadelen van keuzes, laat inwoners participeren in projecten en laat duidelijk zien dat aan
plaatsing van windturbines in Lingewaard gewoon niet te ontkomen is om onze doelstelling: Lingewaard
energieneutraal in 2050, te halen.
Aan de hand van een zestal stellingen werden de politici letterlijk gedwongen “kleur te bekennen”: met
een groene kaart waren ze VOOR de stelling, met een rode kaart TEGEN. Wanneer ze geen keuze konden
maken kregen ze symbolisch een gele kaart.
Stelling 1: Wind- en zonneparken worden alleen nog toegestaan als inwoners voor tenminste 50% medeeigenaar kunnen worden.

PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS
Stelling 2: Warmtenetten alleen toepassen met duurzame warmtebronnen (zonthermie, aquathermie en
geothermie); dus niet met restwarmte.
PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS

Stelling 3: Om energiebesparing van woningen en bedrijven te stimuleren moet de vorming van een
gemeentelijk isolatiefonds de hoogste prioriteit krijgen.
PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS

Stelling 4: We moeten nu doorpakken, want als we wachten op toekomstige innovaties zijn we straks te
laat!
PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS

Stelling 5: De gemeente mag de OZB met 10% verhogen om extra budget vrij te maken voor stimulering
van de energietransitie.
PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS

Stelling 6: In de komende 4 jaar moet voor alle inwoners van Lingewaard duidelijk zijn wanneer hun wijk
aardgasvrij (ready) moet zijn, en hoe de warmtevoorziening dan op een duurzame wijze wordt verzorgd.
PvdA | Lingewaard.NU | GroenLinks | B06 | CDA | SP | LBL | VVD | D66 | LFS

Na de pauze volgde een inspirerende presentatie van Roelle Venema, projectleider bij BEECKK
Ruimtemakers. Zij liet zien dat je door de juiste keuzes te maken veel meerwaarde kan toevoegen aan
energieprojecten. Neem duurzaamheid integraal mee bij het ontwerp van een project, naast de
omgeving, veiligheid en techniek en creëer hierdoor een +++ aan meerwaarde.
Bij het energiepark Abdissenbosch in Limburg is een zonnepark aangelegd dat twee natuurgebieden met
elkaar verbindt. Vergroting van de biodiversiteit is integraal meegenomen in het ontwerp.
Bij de nog aan te leggen energietuin in Assen-Zuid staan natuur en educatie centraal. Naast een 19
hectare groot zonneveld is op het terrein van 50 hectare langs een spoorlijn nog ruimte voor een
fruitboomgaard, uitkijkpunten en inheemse beplanting.
Ook liet ze mooie voorbeelden zien om woonwijken in te zetten voor de opwekking van duurzame
energie. Ontwikkelingen gaan snel, sommige ambities of doelstellingen lijken te groot of te ver weg en
daarom stellen sommige gemeenten keuzes uit. Maar door het uitstellen van keuzes, heb je soms op een
later moment minder te kiezen en mis je kansen, gaf ze als boodschap voor Lingewaard mee.

Tot slot van de debatavond vroeg de gespreksleider aan alle politici in 1 minuut te vertellen wat zij na
hun verkiezing op hun eerste werkdag op het gemeentehuis gaan doen om de energietransitie in
Lingewaard een stap verder te brengen. Oftewel hun belofte aan de kiezer:
LFS:

Wil elkaar gaan opzoeken op de overeenkomsten en minder op de tegenstellingen en zorgen
voor een goede participatie van inwoners

D66:

Wil als eerste een brainstormsessie organiseren met ambtenaren en deskundigen van buiten om
te horen wat er speelt, de kansen te verkennen en de top 3 te gaan uitwerken

VVD:

Wil als eerste met de ambtenaren om de tafel, zijn tegen zon-PV op land, maar willen actief in
gesprek gaan met o.a. bedrijven om hen te bewegen meer zon-PV op daken te gaan toepassen

LBL:

Ziet veel uitdagingen en wil daarom de samenwerking met Lingewaard Energie versterken. LBL is
niet voor zon-PV op land, maar wel op daken. Vindt dat gemeente het goede voorbeeld moet
geven. Wil bij windenergie de inwoners in een vroeg stadium betrekken

SP:

Wil vooral de inwoners ondersteunen bij de energietransitie, en daartoe een isolatiefonds in het
leven roepen. Vindt het belangrijk dat de warmte in de woning blijft. Ziet graag meer groen in de
wijken

CDA:

Vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Zegt toe om voor de zomer van 2022 een
isolatiefonds te hebben ingesteld voor alle inwoners. Zal ook aanwezig zijn op het energiefeest
van het Zand in Huissen, waarbij bewoners geënthousiasmeerd zullen worden voor de
energietransitie

B06:

Gaat een realistisch beleid voeren, stoppen met mensen bang te maken. Wil beginnen met zonPV op daken en het isoleren van woningen te stimuleren. Gaat ervoor zorgen dat er geen
windpark bij Angeren komt

GL:

Wil zich sterk maken om de verlichting en verwarming in het gemeentehuis ’s avonds uit te doen
in ruimten die niet gebruikt worden, stelt voor dat Lingewaard Energie een roadshow houdt met
hun analyse van de opgave en dat het bedrijf Sound & Light zon-PV op hun dak, tegen hun gevel
en boven hun parkeerplaatsen gaat aanleggen, om zo een voorbeeld te zijn voor anderen

L.NU:

Wil in gesprek gaan met alle betrokkenen om te horen welke plannen er liggen. Wil snelle slagen
maken met vooral zon-PV op daken. Maakt zich sterk voor projecten met aquathermie uit de
twee rivieren en wil een betrouwbaar elektriciteitsnet.

PvdA: Wil een isolatiefonds instellen en de projectontwikkelaar van Windpark Lingewaard A15
uitnodigen om hun project verder te gaan ontwikkelen.
In een korte reflectie op het debat geeft Frans van Herwijnen aan dat er een duidelijke meerderheid is
voor een isolatiefonds, dat er nu moet worden doorgepakt met concrete plannen (er liggen nu
voldoende beleidskaders en onderzoeksrapporten) en neemt hij de handschoen op om met een
innovatief Lingewaards energieproject over 4 jaar in de presentatie van Roelle Venema te worden
opgenomen.
In een korte reflectie op het debat geeft Edzo Oosterhuis aan dat we ons allen realiseren dat we voor
een grote opgave staan, maar dat de energietransitie in Lingewaard inmiddels wel goed op de kaart

staat. Hij wijst nog op het Energieloket als de plek om informatie op te halen over het isoleren van
woningen en mogelijkheden voor subsidie van energiebesparende maatregelen.
In zijn slotwoord dankt Edzo Oosterhuis de aanwezige tien politici voor hun bijdrage aan het
Energiedebat, wenst hun veel succes bij de komende verkiezingen en overhandigt hen een miniatuur
windmolentje om het hoofd koel te houden bij het maken van de juiste keuzes de komende 4 jaren op
het gebied van de energietransitie. Ook bedankt hij de beide sprekers voor hun presentatie, de
gespreksleider voor het leiden van het debat en de aanwezigen in de zaal voor hun belangstelling. Hij
nodigt allen uit voor een drankje en een hapje.
De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Zie ook: Overzicht verkiezingsprogramma’s met betrekking tot het thema ENERGIE & DUURZAAMHEID

