
Fundament RES 1.0, donderdag 21 januari
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Inhoud

• Zoektocht wind/zon

• Spanning richting bestuur/politiek

• Het bod!

• Clusterateliers 14 januari

• Bestuurlijk Intermezzo 20 januari
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Het bod

•Het kwantitatieve bod 1,35 TWh (was 1,68)
• Regionale zoekgebieden

• Projecten pijplijn

• Grootschalig zon op dak

•Wind/zon verhouding
• Qua opbrengst: Concept RES bevat 12% wind

• Qua opbrengst: RES 1.0 bevat 28% wind

• Qua vermogen: 7% wind in concept RES, 

• Qua vermogen: +/- 10-15% wind in RES 1.0

•Belangrijkste wijzigingen
• Gemeentelijk beleid

• Zoekgebieden van de kaart

• Projecten pijplijn geactualiseerd en geconcretiseerd
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> Meer uitleg in deelsessie 1



Clusterateliers

• 15 december bestuurlijk intermezzo

• Opdracht voor verhouding wind/zon en ruimtelijke afspraken

• 14 januari cluster ateliers

• Noord: Duiven/Westervoort, Rheden, Doesburg, Zevenaar

• Zuid: Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen

• Gebieden door gemeenten ingebracht

• Met handjevol stakeholders als ruimte experts

• Ruimtelijk verkennen van extra mogelijkheden wind in Windplanner (deelsessie 3)

• Verzamelen van ruimtelijke afspraken

•Opmars naar 20 januari BI en afronding RES 1.0
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Discussie over wind

• Veel gehoorde onderdelen van discussie

• Maatschappelijke emotie 

• Gezondheidseffecten laagfrequent geluid

• Rode knipperende lampjes boven 150 m

• Onzekerheid wat er nog meer komt

• Onderbouwing nodig van de urgentie

• Behoefte aan

• Onderbouwing en feiten

• Visualisaties

• Profijt richting omgeving/omwonenden

• Dus: niet alleen technische analyse!
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Bestuurlijk Intermezzo 20 jan

• Lokaal beleid tegen wind, grote verschillen

• Hoe gaan we daar als regio mee om?

• Emotionele discussie

• Maatschappelijk draagvlak

• Technische beperkingen

• Vraag aan bestuurders: Hoe gaan we om met de extra gebieden uit de verkenning?

• Optie 1: Volledig in de RES 1.0 opnemen en doorrekenen

• Optie 2: Alleen op de kaart in RES 1.0 opnemen

• Optie 3: Alleen tekstueel in de RES 1.0 benoemen

• De voorkeur ligt bij optie 2 (consensus bestuurders nodig)
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Bestuurlijk Intermezzo 20 jan

• Ruimtelijke afspraken discussie bestuurlijk gaande

• Hoe voorkomen we confetti?

• Hoe zorgen we voor regionale samenhang qua windturbines (ruimtelijke interferentie)

• Hoe zorgen we ervoor dat zoekgebieden waarde krijgen?

• Hoe gaan we om met zonnepanelen op laagwaardige gronden (en daken!) versus hoogwaardige gronden? 

• Hoe gaan we om met regionale afspraken in de RES en 16x lokaal beleid?
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