Nieuwsbrief Renkum Verduurzaamt Samen juni 2020
De wereld staat op zijn kop door het Coronavirus, maar dat betekent natuurlijk niet dat de wereld
stil staat. Zeker op het gebied van duurzaamheid is er weer het een en ander gebeurd de
afgelopen maanden. In deze nieuwsbrief valt onder meer te lezen hoe u aankijkt tegenover de
energietransitie en de Regionale Energie Strategie. Maar ook zal (zwerf)afval aan bod komen en
ziet u hoe de Gemeente Renkum vooroploopt in het verduurzamen van haar eigen organisatie.

Resultaten Inwonerpanel Energietransitie
In de Gemeente Renkum hechten we erg veel waarde aan de mening van onze inwoners. Zeker als
het gaat om onderwerpen die ons allemaal aangaan; in onze directe leefomgeving en onze nabije
toekomst, zoals de energietransitie. Daarom vragen we regelmatig naar uw mening, via een
zogenaamd inwonerspanel. In april stond het inwonerspanel in het teken van energie en klimaat.
619 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld, waardoor de resultaten van deze enquête gezien
mogen worden als een representatieve weerspiegeling van onze gemeente. De resultaten van deze
enquête vormen een belangrijke basis voor de Visie Grootschalige Opwek en de Transitievisie
Warmte – visies die een belangrijk uitgangspunt vormen voor de manier waarop we in de toekomst
om zullen gaan met de opwek van hernieuwbare energie binnen de Gemeente Renkum.

Duurzame alternatieven
Een ruime meerderheid van de ondervraagden (81%) geeft aan de energie transitie (zeer)
belangrijk te vinden: “2040 is al erg laat, terwijl de trend van klimaatverandering zo snel gaat”,
geeft een van de leden van het inwonerpanel aan. Ook geeft 77% van ondervraagden aan dat zij
het (heel) belangrijk vinden dat de Gemeente Renkum zich actief inzet om duurzame energie op te

wekken. “De gemeente heeft hierin een stimulerende rol, door zelf het goede voorbeeld te geven”.
De drie typen duurzame energieopwekking die als meest geschikt worden beoordeeld voor de
gemeente Renkum zijn grootschalige zonnedaken op bestaande gebouwen (82%), het gebruiken
van restwarmte van de industrie (54%) en aardwarmte (46%).

Behoud van unieke Renkumse waarden
De belangrijkste voorwaarden die door het inwonerpanel gesteld worden bij het toepassen van
duurzame energieopwekking zijn zaken die Renkum haar bijzondere karakter geven. “Renkum is
uniek, dus laten we heel voorzichtig zijn met ons buitengebied”, geeft een van de respondenten
aan. De bescherming van natuur (69%), de inpasbaarheid van deze technieken in het landschap
(61%) en opbrengsten van energieprojecten die ten goede komen aan de gemeenschap (56%)
worden als belangrijkste voorwaarden beschouwd. Op deze manier kan er een optimalisatie
plaatsvinden tussen behoud van de schoonheid van Renkum enerzijds en het voorbereid zijn op de
toekomst anderzijds.
Samen energie opwekken
Uit een regionale enquête in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) blijkt dat, ten
opzichte van andere gemeentes, relatief veel inwoners uit onze gemeente bezig zijn met
energiebesparing en duurzaamheid. Ook is het opvallend om te zien dat mensen het opwekken van
energie in de toekomst graag samendoen. Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan
(zeer) positief te staan tegenover projecten om collectief energie op te wekken (59%) en om
samen energiebesparende maatregelen te nemen (54%). Dat is mooi, want in Renkum doen we
het samen!

Uitstel RES door Corona virus
De Regionale Energie Strategie (RES), het samenwerkingsverband op het gebied van grootschalige
duurzame energie opwek tussen alle gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, is door de Corona
crisis uitgesteld. De planning voor het aanleveren van een bestuurlijk vastgestelde concept-RES is
verplaatst van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020, zo is bepaald vanuit het Nationaal Programma
RES.

30 regio’s, een doel
Het Nationaal Programma RES heeft Nederland opgedeeld in 30 regio’s, die samen uit moeten gaan
zoeken hoe en waar het best duurzame energie op land kan worden opgewekt. Dit gebeurt in de
regio en in goed overleg, zodat lokale belangen op een juiste manier kunnen worden afgewogen
tegen het grotere, nationale, belang van duurzame energie opwek. Dit is een zorgvuldig proces,
waarbij participatie vanuit de samenleving een belangrijke rol speelt.
Uitkomsten enquête
Zo deden afgelopen maand 521 inwoners van de gemeente Renkum mee aan de regionale enquête
over de RES. Dit vormt een belangrijk klankbord in het verdere proces. Hieruit kwam onder meer
naar voren dat maar liefst 87% van de ondervraagden het belangrijk vinden om duurzame energie
te gebruiken; bijna driekwart vindt energie besparen en verduurzamen zelfs urgent. Dit is meer
dan in de rest van de regio. De panelleden gaven ook aan dat ze zonneparken en windmolens het
liefst op daken (voor zonnepanelen), langs snelwegen, de rivier (windmolens) of in natuur, zoals
bossen, uiterwaarden, akkers en weilanden zien komen. Slechts 34% ziet er heil in om alle
windmolens op zee te plaatsen. Dit geeft het belang van de RES aan, waarin we in onze eigen regio
op zoek moeten naar de oplossingen van ons eigen energievraagstuk.
In het kader van de RES worden er daarom veel bijeenkomsten georganiseerd. Veel hiervan kan
online plaatsvinden, maar dit levert lang niet de betrokkenheid van een echte bijeenkomst. Om
inwoners, stakeholders en de gemeenteraden beter te kunnen betrekken in de richting waarin de
RES gaat is nu besloten om het gehele proces met drie maanden op te schuiven. Zo kunnen er
beter overwogen keuzes worden gemaakt, die uiteindelijk zullen leiden tot een betere Regionale
Energie Strategie.

Renkum als Eerste Gemeente met
Certificaat CO2-Prestatieladder!
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument
van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het
reduceren van CO2 en kosten. Niet alleen binnen de
bedrijfsvoering, maar ook naar buiten toe, in projecten
én in de keten. Het doel van de CO2-Prestatieladder is
organisaties te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen: op weg naar een CO2 neutrale overheid.
De laddersystematiek in het kort
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met
niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle
projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en
sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende
niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.
De gemeente Renkum
In 2016 is de Gemeente Renkum, als eerste gemeente in Nederland, gecertificeerd op niveau 3 van
de CO2-Prestatieladder. Dit houdt in dat we iedere 6 maanden onze CO2-uitstoot berekenen en
effectieve maatregelen uitvoeren om deze te reduceren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: De
inkoop van 100% Nederlands opgewekte groene stroom, het gefaseerd vervangen van de
openbare verlichting door smart LED verlichting en, indien mogelijk, de daken van ons vastgoed

volleggen met zonnepanelen. Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat we in 2018
75% CO2 hebben gereduceerd ten opzichte van 2015. Een prestatie waar we trots op mogen zijn!
Niveau 4
Afgelopen jaar hadden wij ons de ambitie gesteld om ons te laten certificeren op niveau 4 van de
CO2-Prestatieladder. Hiermee blijven wij koploper als het gaat om CO2-reductie van onze
ambtelijke organisatie. Bij niveau 4 kijken we verder dan alleen de ambtelijke organisatie. Dit
betekent dat we de samenwerking zoeken met leveranciers, onderaannemers, bedrijven en
inwoners van onze gemeente. Zo maaien we sinds kort de sportvelden met elektrische
robotmaaiers in plaats van met tractoren.

Visie Grootschalige
Opwek en
Omgevingsvisie
De ruimte om ons heen is
een groot goed, zeker in een
gemeente als de onze. Het
is dan ook van groot belang
dat we hier samen zorg voor
dragen. Samen bepalen we
wat wenselijk is en wat er
beter

achterwege

kan

gelaten.

Dit

worden

betekent dat niet alleen de
gemeente aan zet is, maar
dat

dit

samen

inwoners

en

met

haar

bedrijven

gedaan wordt. Iedereen kan
bijdragen. Initiatieven worden gewaardeerd, mits dit binnen de kaders past die we met elkaar
hebben bepaald. Wat deze kaders zijn, bepalen we op dit moment.
Dit doen we binnen de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een visie die het voor initiatiefnemers
gemakkelijker moet maken om ideeën tot uitvoer te brengen. Regels en richtlijnen worden
overzichtelijker en oplossingen komen centraal te staan.
Samen werken aan een goede visie
Deze kaders worden niet door ambtenaren vanachter hun bureau bepaald, maar door u, de
inwoner van de Gemeente Renkum. Van jong tot oud, van vereniging tot bedrijf en van school tot
maatschappelijke partner; iedereen zal z’n steentje bij kunnen dragen aan de Omgevingsvisie. Dit
zal ervoor zorgen dat iedere inwoner van onze gemeente zich kan vinden in deze visie. Deze is van
ons samen.
Ditzelfde geldt voor de Visie Grootschalige Opwek. We willen graag een gemeente worden die op
een toekomstbestendige manier haar energie opwekt, zodat ook latere generaties kunnen genieten
van onze mooie gemeente. Maar hiervoor moeten we zorgvuldige keuzes maken om het woongenot
wat we nu hebben te kunnen behouden.

Voor zowel de Visie Grootschalige Opwek als de Omgevingsvisie horen we graag de stem van de
samenleving. Door de Coronacrisis zullen we deze stem veelal digitaal horen. Maar op deze manier
bereiken we lang niet iedereen. Daarom zullen we komend najaar de groepen die digitaal niet te
bereiken zijn geweest, laten participeren via de ‘normale’ weg; we zullen de straat opgaan en
mensen in het echt opzoeken. Zo kan ieders stem gehoord worden en kunnen we komen tot iets
waar een ieder zich in kan vinden.
Meedenken over de Omgevingsvisie of de Visie Grootschalige Opwek?
Wilt u graag meedenken over de Omgevingsvisie of de Visie Grootschalige Opwek? Stuur dan een
e-mail naar duurzaam@renkum.nl. Ook kunt u uw mening geven via een enquête. Uw inbreng is
waardevol en wordt meegenomen in de visie op Grootschalige Energie Opwek.
Het invullen vraagt slechts een paar minuten van uw tijd. Door mee te doen bepaalt u hoe we de
komende jaren duurzamer worden in onze gemeente en onze duurzaamheidsdoelen gaan behalen.
Klik hier voor de enquête of kijk op www.renkumverduurzaamtsamen.nl voor meer informatie.

Een slimmere manier van afvalinzameling
In mei stond het inwonerpanel in het teken van afval: over een slimmere, meer duurzame en
efficiëntere manier om afval in te zamelen. Hoe kunnen we de hoeveelheid restafval in de
gemeente nog verder kunnen verminderen hoe ervaart u de wijzigingen die dit jaar zijn ingevoerd
op het gebied van afvalinzameling? Hiermee helpt u ons aan waardevolle inzichten om de
toekomstige afvalinzameling duurzamer en efficiënter in te richten.
Door het geven van uw mening helpt u ons aan waardevolle inzichten om de toekomstige
afvalinzameling duurzamer en efficiënter in te richten. De resultaten van deze vragenlijst gebruiken
wij bij het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan voor de periode na 2020. Dit afvalbeleidsplan
wordt nog in 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. In onze volgende nieuwsbrief zullen we
uitgebreid op de resultaten van dit onderzoek terugkomen.

Webinar Heveadorp Wijk van de Toekomst: 8 juni
Heveadorp is momenteel in het project ‘Wijk van de Toekomst’ aan het onderzoeken hoe we in de
toekomst onze huizen zullen verwarmen. Zeker is dat we in Nederland in 2050 van het aardgas af
zullen moeten, maar hoe vullen we dat in? Komt er een warmtenet? Is natuurlijk gas de beste
oplossing? Of krijgt ieder huishouden een individuele warmtepomp? Heveadorp onderzoekt wat
voor haar de beste uitkomst zal zijn. Hiermee loopt ze vooruit op ontwikkelingen die in de rest van
het land de komende jaren gaan volgen.
Na een bewonersavond eerder dit jaar, waarin de uitkomsten van de bewoners enquête
gepresenteerd werden, is het nu tijd om dieper op de verschillende technische mogelijkheden in te
gaan. Op maandagavond 8 juni is er daarom een volgende bewonersbijeenkomst. Uiteraard zal dit
online gebeuren, via een webinar, waarin verschillende deskundigen hun licht zullen laten schijnen.

Zwerfafvalbrigade zoekt versterking!
Onze zwerfafvalbrigades gaan regelmatig aan de slag om verschillende gebieden in onze mooie
gemeente schoon te houden. En het is nog gezellig ook! Wilt u zich aanmelden bij een
zwerfafvalbrigade in uw dorp of zelf aan de slag? Mail dan naar info@goclean-deliemers.nl.
Samen voor zwerfafvalvrij!

Nieuw Zwerfafval Traject
De gemeente Renkum neemt tot 31 mei 2021 deel aan een Pilot-project in samenwerking met de
Provincie Gelderland en GoClean. Binnen deze pilot staat de preventieve aanpak van zwerfafval
(dmv data verzameling) en samenwerking tussen inwoners en gemeente centraal.
Als onderdeel van deze Pilot is de Provincie Gelderland recentelijk gestart met de monitoring van
een aantal Provinciale wegen. Eén van deze wegen betreft de N225 bij Heelsum. Woensdag 27 mei
heeft de opschoning plaatsgevonden. Naast wat illegale dumping bij de parkeerhaven afrit A50,
zijn bij de opschoning 9 volle zakken zwerfafval verwijderd. Van juni t/m december zal dit traject 1
x per maand gemonitord en volledig opgeschoond worden. Hiermee is de Provincie Gelderland de
1e Provincie in ons land die start met een data-gerichte monitoring van Zwerfafval.

Doe mee met ons inwonerspanel!
Bent u nog geen lid van ons online inwonerspanel, maar wilt u wel meepraten over actuele thema’s
in de Gemeente Renkum? Meld u dan aan via de website www.renkumspreekt.nl. Als panellid
ontvangt u vier tot vijf keer per jaar een vragenlijst over allerlei onderwerpen die spelen in de
gemeente Renkum. Daarnaast wordt u misschien benaderd over (actuele) onderwerpen die
specifiek op u van toepassing zijn.
U heeft als lid dus direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, beleid, projecten en de
gemeentelijke dienstverlening.

Aanmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de gemeente Renkum.
Wilt u op de hoogte blijven van duurzaam nieuws uit Renkum?
Schrijf u dan in voor de digitale Nieuwsbrief Renkum Verduurzaamt
Samen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Ga
naar www.renkumverduurzaamtsamen.nl/nieuwsbrief en vul het
aanmeldformulier in. Dan zorgen wij ervoor dat de volgende
nieuwsbrief op uw digitale deurmat verschijnt.
Heeft u vragen over duurzaamheid of input voor komende
nieuwsbrieven? Neemt u dan contact op met de gemeente via
telefoon: (026) 33 48 111 of duurzaam@renkum.nl

