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Gemeenten, waterschappen en provincie in Regio Arnhem Nijmegen stellen 

regionale energieplannen vast in RES 1.0 
 

Alle betrokken overheden - 16 gemeenten, provincie en 3 waterschappen - hebben positief besloten 

over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Gisteravond heeft als laatste ook het algemeen bestuur 

van Waterschap Vallei en Veluwe de RES 1.0 aangenomen. De overstap op nieuwe, duurzame 

energiebronnen is een complexe opgave met veel consequenties voor de omgeving waarin we wonen 

en werken. De RES is daarom een gezamenlijke aanpak van overheden, inwoners, bedrijfsleven, 

netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties.  

 

Heel Nederland werkt aan de energietransitie. Dit doen we vooral op zee, maar dat is niet genoeg. We 

moeten dus ook op land duurzame energie gaan opwekken. In 30 regio’s worden Regionale 

Energiestrategieën opgesteld, met als ambitie in 2030 in Nederland 35 terawattuur (TWh) aan duurzame 

opwek op land te realiseren. 

 

1,62 TWh duurzame energie 

Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet 

daarvoor de eerste grote stap zijn gezet. Dit willen we doen door energie te besparen en door zoveel 

mogelijk geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Maar met zonnepanelen op daken alleen 

gaan we het niet redden. De schatting is dat we daarmee 0,49 TWh kunnen opwekken, terwijl er veel 

meer elektriciteit nodig is. Onze ambitie is om in onze regio 1,62 TWh schone energie op te wekken. 

Dertig procent via zonnepanelen op grote daken en de overige zeventig procent via windmolens en 

zonpanelen. In de RES 1.0 staat beschreven waar dat zou kunnen. De opgave voor onze regio is om de 

verhouding zon-wind te verbeteren; zo wordt het netwerk efficiënter benut en dat komt de 

maatschappelijke kosten ten goede. 

 

Ruimtelijke afspraken 

Ons landschap in Gelderland is kostbaar, we willen er zorgvuldig mee omgaan. Dat gaat beter als je 

samen naar het landschap kijkt. Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet? Wat zijn 

onze voorwaarden? De gemeenten hebben ‘ruimtelijk afspraken’ opgesteld. Harriët Tiemens Voorzitter 

Regiegroep RES, tevens wethouder gemeente Nijmegen: 

“De RES 1.0 bevat een set ‘ruimtelijk afspraken’. Deze afspraken helpen te voorkomen dat 

windmolens en zonnevelden als confetti door het landschap verspreid worden. Ze zijn ook bedoeld 

voor het behoud van natuur en het beperken van overlast voor inwoners. 

De energietransitie vraagt om lastige besluiten. De samenwerking in de RES zorgt ervoor dat de regio 

dit samen oppakt en iedereen een deel van de verantwoordelijkheid neemt. Deze samenwerking gaat 

door.  

 



Harriët Tiemens:  

De RES 1.0 is geen eindpunt, maar een belangrijk bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces 

richting 2030. Nu alle volksvertegenwoordigers in Regio Arnhem Nijmegen een besluit hebben 

genomen over de RES 1.0, wordt het document ingediend bij het Nationaal Programma RES en het 

Planbureau voor de Leefomgeving.” 

 

Eva de Ruiter, Procesregisseur RES Regio Arnhem Nijmegen 

“De RES is vanaf de start gestoeld geweest op het principe ‘van, voor en door de regio’, met veel 

aandacht voor maatschappelijk draagvlak. In het proces naar RES 1.0 hebben we intensief 

samengewerkt met gemeenten, betrokkenen en inwoners aan de duurzame energieopgave. Een 

proces dat heeft gezorgd voor een unaniem aangenomen RES 1.0.”  

 

Inwonersparticipatie in RES 2.0 

Over twee jaar volgt de RES 2.0. De ontwikkeling van technologie staat niet stil. Nieuwe kennis, inzicht 

en technieken krijgen een plek in de volgende versie van de RES. Telkens wordt het ook een stap 

concreter. In de RES 1.0 zijn projecten weergegeven en staat op de kaarten aangegeven waar 

zoekgebieden zijn waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. Hierna gaan we van deze 

zoekgebieden naar locaties en vervolgens naar projecten. Inwoners kunnen dan, en ook op andere 

momenten, meepraten over de energieplannen. De energietransitie heeft impact op ieders 

leefomgeving en daarom gaan gemeenten met inwoners in gesprek hoe de projecten voor duurzame 

opwek goed ingepast kunnen worden. 

 

Beeld: 4 beschikbare foto’s uit Regio Arnhem Nijmegen ©Walter Sietinga Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: 

Vragen over dit persbericht? Behoefte aan foto’s? 

Bel met Martin Kugel, tel. 06 2242 1513 Woordvoerder RES Regio Arnhem Nijmegen 

 

Beschikbaar voor interviews:  

• Harriët Tiemens, Wethouder duurzaamheid gemeente Nijmegen 

• Eva de Ruiter, procesregisseur RES Regio Arnhem Nijmegen 

• Dagmar de Wilde, vertegenwoordiger JongRES (jongeren) in RES Regio Arnhem Nijmegen  

 

Bekijk hier het RES bod 1.0 en meer: 

LINK RES 1.0 – lees hier het volledige document met verdiepende informatie, kaarten en reacties  

LINK Storymap - online RES, inclusief kaarten en verduidelijking 

LINK Publieksversie  

LINK YouTube – bekijk de videoboodschap van Harriët Tiemens op YouTube 

LINK YouTube – bekijk de video’s van en over de RES 1.0 

LINK Netwerk impactanalyse door LIANDER - Impact van RES 1.0 op het energienet Arnhem Nijmegen 

LINK Reactienota - reacties vanuit stakeholders en deelnemende overheden op het voorlopig concept 

bod, en de wijze waarop deze zijn verwerkt door de werkorganisatie RES 

LINK Feiten- en argumentenboekje – veelgestelde vragen over de RES en de antwoorden 

 

https://www.regioan.nl/media/RES-1-AN-v2-20210629-DEF.pdf
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e0b3c4dc3dac443db3a300e0094c5447
https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/res1-0/publieksversie
https://www.youtube.com/watch?v=l8rWRRRfL10
https://www.youtube.com/channel/UCubS71km-RX4_fAJLkBJNbw
https://www.regioan.nl/media/netimpact-rapportage_AN_1_0_Verzonden2.pdf
https://www.regioan.nl/media/Reactienotitie-Wensen-en-bedenkingen-plus-antwoorden-Vdef-3mrt2021.pdf
https://www.regioan.nl/media/Reactienotitie-Wensen-en-bedenkingen-plus-antwoorden-Vdef-3mrt2021.pdf
https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/feitenargumentenboekje/

