
Deelsessie elektriciteit en infrastructuur

Op weg naar RES 1.0

1



Focus op lokale proces

• Elke gemeenten eigen proces

• Validatie van afspraken in de concept RES

• Integrale aanpak (inspiratiedocument)

• Beleid onder de regionale zoekgebieden 
(ja/nee), kansen voor nieuwe zoekgebieden

• Gemeenten verantwoordelijk voor 
projectenlijst (vanuit duo gesprekken)

• Stakeholders/grondeigenaren brengen 
projecten bij gemeenten in

• Overgang van zoekgebieden naar projecten

• Gemeenten kunnen expertise inschakelen 
via werkorganisatie
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Regionale aandachtspunten

• Ruimtelijke principes
• Regionale ruimtelijke samenhang bewaren, geen confetti
• Aandachtspunt van provincie
• Impact van concept RES visualiseren (zoekgebieden, no regret en projecten)
• Scenario’s concept RES verder ontwikkelen
• Belangrijkste discussiepunten op tafel, vervolg na RES 1.0

• Wind/zon verhouding
• Regionale zoekgebieden wind in beleid opnemen? (0,5 TWh beschikbaar)
• Waar liggen kansen voor nieuwe wind zoekgebieden?

• Zon op grote daken
• Vernieuwde (Gelderse) analyse met GIS viewer
• Aansluiten bij provinciale trajecten

• Monitoring

• Kennisportaal
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Bijeenkomsten

• Op weg naar RES 1.0

• Deadline net ophalen (begin december)

• Bestuurlijk intermezzo (16 december)

• Fundament RES 1.0 afronden (half januari)

• Trots op het resultaat (februari)

• Besluitvorming en vervolg RES 2.0 (juni)

• Doorrekening Liander
• Begin december grof

• Maart definitief parallel aan besluitvorming

• Inloopspreekuur elke week donderdag 14:00 (zie 
website/nieuwsbrief)
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Hopelijk snel weer fysiek



Stef Aerts - Liander

Zienswijze netbeheerder
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Besproken vragen

• Kennisportaal afstemmen met Groene Metropoolregio

• Meenemen onderzoek Wind rond Veluwe

• Hoe gaan we om met verschillen tussen gemeentelijk beleid en zoekgebieden? (bespreken met 
gemeenten)

• Hoe gaan we om met projecten binnen gemeentelijk beleid en buiten regionale zoekgebieden?  
(bespreken met gemeenten en regionaal relateren aan ‘Ruimtelijke Principes’ in ontwikkeling)

• Vragen rondom de aangescherpte analyse zon op dak; ook financieel/juridisch/constructief? We kijken 
wat mogelijk is en houden gemeenten op de hoogte

• Vragen over wind/zon verhouding en argumenten achter de ideale verdeling van 50/50.

• Wat is de impact op de zon wind verhouding voor de maatschappelijke kosten? (balans is voordeliger)

• Gaat het bij de zon/wind verhouding alleen om het netbeheerders perspectief? (nee, alle perspectieven)

• Kijkt Liander ook bovenregionaal? (zeker, het netwerk overstijgt de regio)

• Houdt Liander rekening met de reservecapaciteit? ( Jazeker, voor zover technisch en juridisch mogelijk)


