
Antwoorden op vragen tijdens de deelsessie ‘omvang van het bod’ tijdens de bijeenkomst 
‘Fundament RES 1.0’ van RES Regio Arnhem Nijmegen op 21 januari 2021 

Vraag  
Welke CONCRETE windprojecten zijn toegevoegd aan de zonneprojecten in de concept-RES?  
Antwoord 
Er zijn geen concrete windprojecten toegevoegd ten opzichte van de concept-RES. Wel is in de 
berekening meer wind aan opwekvolume toegevoegd, omdat gemeenten hebben aangegeven 
akkoord te gaan met het loslaten van de beleidsrestricties op lokaal niveau voor wat betreft wind. 
Het betreft dus initiatieven voor wind die ook al in het conceptbod RES waren opgenomen, maar nog 
niet werden meegerekend qua opwekvolumes. 

Vraag  
Kunnen we deze nieuwe berekeningen en cijfers ergens zelf zien/downloaden?  
Antwoord 
De huidige berekeningen baseren zich op cijfers van 15 januari, op dit moment wordt een nieuwe 
doorrekening uitgevoerd. Nadat die nieuwe rekenronde is uitgevoerd worden de overzichtstabellen 
toegevoegd aan het RES 1.0.  

Vraag  
Hoe concreet zijn de plannen die bij de gemeentelijke inspraak aan de bewoners worden 
voorgelegd?  
Antwoord 
In het bod van RES 1.0 wordt overzicht gegeven van de door de regio aangewezen zoekgebieden 
voor wind en zon opwek (en de bijbehorende opwekvolumes), en worden gerealiseerde projecten 
en nog in ontwikkeling zijnde projecten (de zogenaamde pijplijnprojecten) die binnen en buiten de 
zoekgebieden gelegen zijn, geïnventariseerd. Door aan pijplijnprojecten, afhankelijk van het 
ontwikkelingsstadium, een bepaald mee-reken-percentage toe te kennen is er getalsmatig een min 
of meer realistische inschatting gemaakt van de mogelijke energieopbrengst van projecten voor het 
RES 1.0 bod. De RES heeft echter geen precieze kennis over de concrete projecten.  
Zodra projecten daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden is de desbetreffende gemeente het beste 
op de hoogte van de mate van concreetheid. Via de gemeentelijke procedures zullen bewoners 
geïnformeerd en betrokken worden.  
 

Vraag 
Wie heeft bepaald dat die gebieden verdwijnen? De gemeenten van die gebieden zelf?  
Antwoord  
Gemeenten hebben zelf aangegeven welke zoekgebieden aangepast moeten worden, hierdoor zijn 
zoekgebieden in omvang verkleind of zelfs geheel van de kaart verdwenen. 

Vraag 
Krijgen we deze kaartjes? 
Antwoord 
De kaarten met zoekgebieden zijn straks in de Storymap van de RES 1.0 beschikbaar. Hiervoor is een 
GIS-viewer met kaartmateriaal in ontwikkeling. 

Vraag 
In Berg en Dal was heel groot zonneproject (100 ha), zonder wind. Maar Berg en Dal zat niet bij de 
ruimtelijke sessie. Waarom was dat? 
Antwoord 
Er was onvoldoende tijd om de gehele regio te verkennen ten aanzien van kansen voor meer wind. 
In overleg met gemeenten is gekeken waar de meest kansrijke gebieden voor windontwikkeling 
gevonden kunnen worden. Dat heeft geleid tot twee clustergebieden: Zevenaar-



Duiven/Westervoort-Rheden en Druten/Wijchen-Beuningen-Heumen. Binnen deze clusters lagen de 
in potentie meest kansrijke gebieden voor wind (in relatie tot gewenste balans zon-wind).  

Vraag 
En hoe wordt dit in/met gemeenten gecommuniceerd?  
Antwoord 
Binnen het RES traject werken we sinds het najaar van 2020 intensief met gemeenten samen via de 
duogesprekken. Deze vinden op ambtelijk én bestuurlijk niveau plaats. 

Vraag 
Hoe is de bijdrage van het bod voor zonnevelden berekend in relatie tot het behoud of versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit? Hoe is het laadvermogen van het landschap in het bod verwerkt? En 
rekent men met de netto of bruto oppervlak rekening houdend met een goede landschappelijke 
inpassing?  
Antwoord 
Rijk van Voskuilen heeft antwoord gegeven via de chat van de plenaire sessie: de bruto/netto 
oppervlakte van zonnevelden zijn we nu concreet aan het maken. Dit wordt meer inzichtelijk in RES 
1.0 dan de concept RES. Verder wordt met name voor windenergie gestreefd naar concentratie 
(zoekgebieden), en is mede door de verkenningen in de clusterateliers duidelijk geworden dat door 
visuele interferentie met losse windturbines, of door te dichtbij gelegen andere 
windconcentratiegebieden, het ruimtelijke landschappelijke beeld teveel verstoord wordt. Deze 
inzichten willen we in ruimtelijke afspraken formuleren als principe. Voor zonnevelden is het 
laadvermogen nog niet ruimtelijk verkend, maar door het hanteren van benuttingspercentage voor 
(deel)zoekgebieden, is er in een vervolgfase met ontwerponderzoek ruimte om tot passende 
invullingen van (grootschalige en kleinschalige) zonnevelden te komen. Mocht je behoefte hebben, 
kunnen we altijd nog even bellen.  

Vraag 
Er schijnen procedures te lopen bij Europese hof om Windprojecten tegen te gaan. En dat daardoor 
projecten worden aangehouden. In Wijchen wordt daarmee gedreigd door een advocaat bij het 
windproject Bijsterhuizen. Zijn jullie daarvan op de hoogte.  
Antwoord via deelnemer:  
Dat klopt. Dat was een uitspraak van het Europees Hof. Het project in Belgie had echter een 
planmatige fout gemaakt, de milieunormen stonden hier niet ter discussie. 

Vraag 
Hoeveel procent grondgebruik voor zonnepanelen is voor zonnevelden gerekend?  
Antwoord 
De locaties voor zonnevelden zijn per zoekgebied verschillend getypeerd met bijbehorend 
benuttingspercentage. Nadat binnen het bruto zoekgebied is bepaald (GIS-grondgebruikanalyse) 
welke open gebieden inzetbaar zouden zijn voor zonnevelden, is daarna met een intensiteitsfactor 
gewerkt. Bij locaties met extensieve inpassing van zonnevelden is van de beschikbare ruimte 10 – 
20% gerekend als zonneveld. Bij intensieve zonneveldlocaties is gerekend met 20-25% en bij zon op 
water met 50%. Voor het zonneveld zelf is gerekend met een rationele opstelling van panelen, 
paden en ‘landschappelijke rand’ waardoor het grondgebruik voor de panelen op ca. 80% uitkomt. 
De combinatie van deze percentages geeft ruimte om in een latere fase tot een landschappelijke 
inpassing te komen, die past bij het landschappelijk draagvermogen. De concrete uitwerking hiervan 
gaat in een vervolgfase pas bepaald worden. De ruimte hiervoor ziet in de berekeningswijze. 

Vraag 
Hoe zit het met energie uit de Waal, wordt dit meegenomen in de RES?  
Antwoord 
Voor wat betreft het gebruik van aquathermie (zo ook uit de Waal) is de potentie van het aanbod 



onder ‘omgevingswarmte’ binnen de Gelderse Warmteatlas opgenomen. Daarnaast is in 2016 een 
onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een kleine waterkracht-molen, de businesscase 
blijkt lastig commercieel te maken, zie ook: https://power2nijmegen.nl/projecten-
initiatieven/energie-uit-de-
waal/#:~:text=De%20Oryon%20Watermill%20is%20een,winnen%20uit%20langzaam%20stromende
%20rivieren. 
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