Deel 3: Bommelerwaar-Stroom - Het Vervolgtraject
Dit rapport wordt op 24 mei 2018 gepresenteerd aan de RVO Participatietafel Regionale Netwerken. Het
ontwikkelingswerk van Bommelerwaar-Stroom zit er dan op; we gaan dan de feitelijke lancering van
Bommelerwaar-Stroom voorbereiden en in andere lokale benamingen aanbieden voor implementatie in
andere belangstellende gebieden: de Achterhoek, Wierden/Twente en o.a. Nieuwkoop.
Graag willen we alvast onze gedachten delen voor het logische vervolg op de RVO-opdracht voor een
écht coöperatief, ’local for local’-energieconcept (Bommelerwaar-Stroom), waaraan Bommelerwaar
sinds december 2017 met consortiumpartners, de gemeenten Wierden en Bronckhorst, heeft gewerkt.
De vervolgstap die wij heel graag willen nemen, is de uitwerking, aan de energie-aanbod-kant, van
Bommelerwaar-Stroom middels enkele experimenten (en als landelijke proeftuin?) binnen de
Omgevingswet.
Coöperatie Bommelerwaar wil graag op een ‘nieuwe manier’ werken aan de energietransitie, dat wil
zeggen vanuit de vraag. Binnenkort, op 27 juni, lanceren wij Bommelerwaar-Stroom en openen we ons
eerste zonnedak (375 panelen op de Gemeentewerf). De hoop en de verwachting is dat dan een groot
aantal huishoudens en ondernemingen met kleinverbruikersaansluiting met hun energierekening zullen
(willen) overstappen naar lokale energie. Dat vraagt om spoedige uitbreiding van het lokale energieaanbod. Wij willen dat vormgeven startende vanuit een gebiedsdialoog leidend tot een omgevingsvisie
(binnen de Omgevingswet), waarin opwek van lokale energie en daaraan verbonden meekoppel-kansen
binnen de lokale gebiedsontwikkeling centraal staan. Een en ander verbonden aan een
Gebiedsarrangement Bommelerwaard aan de spoedige totstandkoming waarvan wij op deze wijze
graag verder bijdragen. Tevens verbonden aan een onderzoek naar een GebiedsEnergieStrategie
Bommelerwaard dat deze zomer opstart vanuit het Duurzaamheidsplatform Bommelerwaard waarin
Bommelerwaar participeert, passend binnen de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) waar
men op de schaal van de Regio Rivierenland in 2018 aan werkt.
Concreet betekent dit dat wij op kleine schaal in twee buurtschappen van de Bommelerwaard (Oensel en
Hoenzadriel), in beide gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, een dergelijke omgevingsdialoog willen
voeren om vanuit lokale gedragenheid met een aanbod te komen voor lokale opwek van duurzame
energie. We willen hier samen de spelregels formuleren over hoe we met elkaar op een eerlijke manier
het evenwicht tussen lusten en lasten willen creëren, zo dat de energietransitie kan versnellen. Met
lokale bewoners, de gemeenten en nieuwe wethouders en verschillende organisaties waaronder het
Kadaster, het Waterschap en het Programmabureau Aan de Slag met de Omgevingswet zijn hier de
afgelopen weken contacten gelegd. Bij het Regionaal Investeringsfonds is al een subsidieaanvraag
ingediend voor de ‘lokale verdieping’ van het onderzoek naar de GebiedsEnergieStrategie - juist om dit
aspect van verbinding aan de Omgevingswet en het Rijnlands Gebiedsarrangement te kunnen maken.
Als dit wordt toegekend, zou dat mooi kunnen verbinden aan een gewenst RVO-vervolgtraject.
Gegeven bestuurswisselingen samenhangend nieuwe coalitievorming en nieuwe bestuursakkoorden
kan nu nog niet met zekerheid worden gesteld dat Wierden en Bronckhorst met hetzelfde
enthousiasme zullen deelnemen aan het consortium, maar daar wordt wel op aangekoerst. Met de
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gemeente Bronckhorst lopen sinds enkele maanden gesprekken voor het opstarten van twee pilots in de
kernen Toldijk en het grotere Vorden, voor de verduurzaming van huizen. In Wierden speelt de
mogelijkheid van realisatie van een windpark langs de snelweg ter hoogte van Enter. Dit zou ook heel
geschikt een pilotomgeving kunnen zijn. Maar beide zijn om genoemde reden onder voorbehoud.
In Nieuwkoop zijn we (De Coöperatieve Samenleving, Coöperatie Bommelerwaar) sinds enkele maanden
ook actief betrokken bij de oprichting van een Gebiedscoöperatie die geheel vanuit hetzelfde denken wil
werken aan brede coöperatieve gebiedsontwikkeling binnen het Europese gedachtegoed en spelregels
van het Regionale Beleid, en dus met een Gebiedsarrangement. Bommelerwaar-Stroom sluit naadloos
aan bij de wens ook in dat gebied om een inclusief aanbod te kunnen neerleggen waaraan alle bewoners
en ondernemers (tenminste tot 10.000 kWh) laagdrempelig kunnen instappen.
Naast de verspreiding van Bommelerwaar-Stroom naar andere gebieden, is de verdieping van
Bommelerwaar-Stroom naar de implementatie van de Omgevingswet een spannende volgende fase
waar Bommelerwaar graag met andere netwerken binnen de RVO-Participatietafel optrekt
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