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1.

Doel en aanleiding

Deze oplegnotitie geeft alle reacties op het voorlopig concept bod RES Regio Arnhem Nijmegen weer. Het voorlopig concept bod en deze oplegnotitie
samen vormen het concept bod waarover alle deelnemende overheden uiterlijk 15 september a.s. een besluit nemen. Deze oplegnotitie met het voorlopig
concept worden uiterlijk 1 oktober 2020 bij het NPRES ingediend als concept bod van de RES Regio Arnhem Nijmegen.

Gezamenlijk regionaal proces
Het opstellen van de RES is een gezamenlijk regionaal proces dat overheden met elkaar ingaan. In het najaar van 2019 is de startnotitie RES Regio Arnhem
Nijmegen door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen vastgesteld. In deze startnotitie zijn de uitgangspunten en afspraken vastgelegd voor het gezamenlijke proces. Tevens zijn hierin afspraken gemaakt over de opgave, het proces, de op te leveren resultaten,
de uitgangspunten en ‘spelregels’ die we hanteren, de planning en besluitvorming.

Uitgangspunt consensus
Voor het besluitvormingstraject over het concept bod is hierin opgenomen dat we consensus als uitgangspunt hanteren. Wanneer een overheidspartner
zich niet kan scharen achter het concept bod zal hiervan bij het aanbieden van het concept bod aan het Nationaal Programma RES aantekening worden
gemaakt onder opgave van redenen.

Aanleiding
Op 5 juni jl. is het voorlopig concept bod RES Regio Arnhem Nijmegen aangeboden aan de diverse deelnemende partijen binnen de RES Regio Arnhem
Nijmegen. Hierbij is afgesproken om uiterlijk 15 september 2020 de diverse reacties van onder meer de colleges, raden en stakeholders voor te leggen aan
de leden van het PFO Duurzaamheid. De reacties zijn samengevat in deze oplegnotitie.

Vervolg
Bespreking en verwerken van de reacties uit deze oplegnotitie zal in overleg met betrokkenen plaatsvinden in de vervolgfase naar het opstellen van de
RES 1.0 die op 1 juli 2021 moet worden ingediend en voor die tijd moet worden vastgesteld door de gemeenteraden en Provinciale Staten en de algemene
besturen van de waterschappen.
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2. Samenvatting
Vooraf is het goed om te vermelden dat het voorlopig concept bod unaniem is vastgesteld door de colleges van de 16 betrokken gemeenten, de 3 betrokken
waterschappen en de Gedeputeerde Staten van de provincie. De betrokkenheid is dus groot en iedereen is aangesloten. Naast complimenten ontvingen wij
bij de vaststellingen van de meeste partijen ook wensen en bedenkingen voor het vervolgtraject. Deze worden in dit document samengevat.
De waterschappen kijken uit naar het vervolgtraject en hebben geen wensen en bedenkingen geuit. Van de overige reeds betrokken stakeholders (ca. 450 in
totaal) hebben wij verschillende reacties ontvangen. Deze zijn erg divers en sluiten grotendeels aan bij de door de deelnemende partijen ingebrachte
punten.
Deze samenvatting van de ‘oplegnotitie reacties op het voorlopig concept bod’ is in de volgende hoofdstukken verdeeld:
• Elektriciteit
• Warmte
• Participatie
• Bestuurlijke besluitvorming
• Algemeen en overig
Per hoofdstuk komen eerst de vaker genoemde reacties aan bod, gevolgd door de overige belangrijke aandachtspunten. Voor een snel overzicht leest u de
samenvatting met de conclusies per hoofdstuk.

Elektriciteit
Via de postbus res@regioan.nl zijn zo’n dertig reacties van stakeholders op het voorlopig concept bod ontvangen. Van ambtenaren ontvingen we
actualisaties van gemeentelijke energieprojecten en vragen over energieprojecten binnen gemeentelijke zoeklocaties. Andere reacties hebben betrekking
op de verhouding tussen zonne- en windprojecten. Deze verhouding is in het huidige bod niet in balans. Hierdoor ontstaan hoge maatschappelijke
meerkosten.
Vanuit agrarische stakeholders wordt aangegeven dat windturbines de voorkeur hebben boven zonnevelden, omdat agrarische werkzaamheden in de
nabijheid van windturbines gewoon mogelijk blijven. Bij zonnevelden is dat niet het geval. Vanuit landschaps- en natuurorganisaties ontvingen wij reacties
op de impact van energieprojecten op natuurgebieden en het landschap.
Een specifieke reactie betreft het type windturbine waarmee in het voorlopig concept bod is gerekend. Het betreft hier de nieuwe generatie windturbines
met meer vermogen, een grotere omvang en een grotere as- en tiphoogte. Hierdoor wordt door sommige stakeholders gevreesd dat de impact van deze
windturbines niet goed wordt ingeschat.
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Samenvatting vaker genoemde reacties
1. Verhouding tussen zonne- en windprojecten: de meest genoemde reactie gaat over de verhouding tussen zonne- en windprojecten, die in het
huidige bod niet in balans is. Hierdoor ontstaan hoge maatschappelijke meerkosten. Dit punt wordt door 7 gemeenten en de provincie benoemd.
2. No-regret maatregelen: verschillende gemeenten hebben wensen en bedenkingen met betrekking tot No-regret maatregelen die in hun gemeente
van toepassing zijn:
a. Gemeente Arnhem geeft aan dat het uitgangspunt in het concept bod dat in 2030 40% van de geschikte grote daken is voorzien van
zonnepanelen, een forse extra opgave neerlegt bij Arnhem.
b. Gemeente Berg en Dal heeft beleidsmatig vastgelegd geen ‘confetti van zonneparken’ te willen. Ziet stortplaatsen en ‘dorpszonneparken’
niet per definitie als no-regret locaties. Vanuit het concept bod is het niet verplicht om de door de RES geïdentificeerde no-regret locaties te
gaan benutten voor zonnepanelen. Berg en Dal hoeft daarom nu niet haar beleid aan te passen, maar is waakzaam op de ontwikkelingen
rond dit punt.
c. Gemeente Duiven stelt vraagtekens bij de realiteitswaarde van zonnevelden in zandwinplassen.
d. Gemeente Westervoort benoemt het standpunt van Natuurmonumenten om geen nader onderzoek naar een zonneveld op de voormalige
stortlocatie.
e. Gemeente Nijmegen stelt haar vraagtekens bij de realiteitswaarde van 300.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in haar gemeente en de
middelen waarover zij beschikt om dit te stimuleren.
f. Gemeente Overbetuwe pleit voor actie vanuit het Rijk voor beleid dat is gericht op stimuleringsmaatregelen voor zon op daken (van
bedrijven en woningen).
3. Capaciteit energienetwerk: de gemeenten Wijchen en berg en Dal hebben bedenkingen geuit met betrekking tot de capaciteit van het
energienetwerk. Berg en Dal geeft aan dat het elektriciteitsnet in onze regio nog niet is ingericht op grootschalig opwekken van duurzame energie
en dat ook in haar de netwerkcapaciteit ontoereikend is. Wijchen geeft aan dat in het vervolgtraject goed rekening moet worden gehouden met
elektrificatie (van vervoer en verwarming van gebouwen) en de impact daarvan op de energienetten.
Overige belangrijke aandachtspunten
4. Een specifieke reactie betreft het type windturbine waarmee in het voorlopig concept bod is gerekend. Het betreft hier de nieuwe generatie
windturbines met meer vermogen, een grotere omvang en een grotere as- en tiphoogte. Hierdoor wordt door sommige stakeholders gevreesd dat
de impact van deze windturbines niet goed wordt ingeschat.
5. Agrarische stakeholders: geven aan dat windturbines de voorkeur hebben boven zonnevelden, omdat agrarische werkzaamheden in de nabijheid
van windturbines gewoon mogelijk blijven. Bij zonnevelden is dat niet het geval.
6. Landschaps- en natuurorganisaties: reacties op de impact van energieprojecten op natuurgebieden en het landschap.
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Warmte
Een aantal partijen spreekt de wens uit om in het proces naar de RES 1.0 en ook daarna onderzoek te blijven doen naar alternatieve warmtebronnen om te
kunnen voldoen aan de warmtevraag en daarbij de vraagstukken ‘warmtebesparing' en ‘warmteopslag' mee te nemen. De benodigde structurele
afstemming tussen betrokken partijen op regionale schaal wordt daarbij randvoorwaardelijk gezien. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor samenhang in
de sporen warmte en elektriciteit (systeemefficientie) en daarbij een afgewogen inzet van warmte en/of elektriciteit.
Samenvatting vaker genoemde reacties
1. Biomassa: de gemeente Renkum geeft aan dat zij wil vasthouden aan de binnen de RES-regio Arnhem Nijmegen gemaakte afspraak om niet op
biomassa in te zetten. Gemeente Wijchen vindt dat afvalverbrandingscentrales, biomassacentrales en papierfabrieken geen structurele
warmtebronnen zijn naar de toekomst toe en zij geeft aan dat er in Wijchen geen plaats is voor een biomassacentrale.
2. Bovenregionale warmtebronnen: de gemeente Berg en Dal geeft aan dat het concept bod nog geen uitspraken doet over de verdeling van
bovenregionale warmtebronnen. De gemeente Renkum geeft specifiek aan dat nadere afstemming over de verdeling van de bovenregionale
warmtebron Parenco nodig is (met regio Foodvalley).

Participatie
Vanuit de partijen komen veel reacties die pleiten voor een zorgvuldig participatieproces dat zorgt voor maatschappelijk draagvlak. Er ligt ook een zeer
duidelijke wens om in te zetten op het betrekken van inwoners (zo breed mogelijk en permanente betrokkenheid) en specifiek voor het aanspreken van
jongeren. 50% Lokaal eigendom wordt gezien als een goede manier om draagvlak op te bouwen, onder andere omdat de omwonenden dan ook financieel
profiteren van de energietransitie. Diverse partijen benadrukken dat energiecoöperaties gesprekspartner moeten zijn. Ten slotte is er een wens dat de
raden tijdig worden meegenomen in het proces naar de RES 1.0. In het proces naar de RES 1.0 ligt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk draagvlak
en participatie met name op het lokale niveau.
Samenvatting vaker genoemde reacties
1. Participatieproces: vanuit de provincie en de gemeenten Doesburg, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen zijn reacties gekomen die
pleiten voor een zorgvuldig participatieproces dat zorgt voor maatschappelijk draagvlak. Er ligt ook een zeer duidelijke wens om in te zetten op het
betrekken van inwoners; zo breed mogelijk, permanent en met speciale aandacht voor jongeren.
2. Lokaal eigendom: 50% Lokaal eigendom wordt gezien als een goede manier om draagvlak op te bouwen, onder andere omdat de omwonenden dan
ook financieel profiteren van de energietransitie. De gemeenten Nijmegen en Overbetuwe willen graag dat de betrokken gemeentes zich
conformeren aan deze afspraak uit het Klimaatakkoord.
a. Deze zelfde gemeenten benadrukken dat energiecoöperaties gesprekspartner moeten zijn en zijn voor de oprichting van een taskforce
energiecoöperaties.
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Bestuurlijke besluitvorming
Vanuit de gemeente Heumen zijn er reacties ontvangen dat de kaarten met zoekgebieden zoals opgenomen in het voorlopig concept bod onjuist zijn en niet
in overeenstemming met het lokale beleid. De raad van de gemeente Heumen heeft nadrukkelijk het verzoek gedaan deze zoeklocaties aan te passen in het
proces naar de RES 1.0. Aanpassing van deze zoekgebieden in de gemeente Heumen zijn van invloed op de hoogte van het elektriciteitsbod zoals
opgenomen in het voorlopig concept bod (1,68 TWh).
a. De gemeente Heumen geeft aan bezwaren te hebben tegen het op deze wijze opnemen van genoemde zoekgebieden in het concept bod.
Zowel qua draagvlak (maatschappelijk en bestuurlijk) als qua omvang van de opgave voor Heumen, strookt het concept bod niet met het
lokale beleid en participatieproces.
b. Hier moet worden benoemd dat bovenstaande goed op het netvlies van de werkorganisatie staat. Vanuit de werkorganisatie is ook een
toelichting verzorgd op het voorlopig concept bod tijdens de raadsvergadering. De uitkomst van deze bijeenkomst is dat de nadere
uitwerking en aanpassing van de zoeklocaties wordt meegenomen in het traject tot RES 1.0.
Gemeente Lingewaard zet nog verschillende vraagtekens bij de twee zoekgebieden in haar gemeente (financiële en draagvlak argumenten). Daarbij geeft ze
aan beleidsmatig wel een andere locatie voor een zonneveld te hebben aangewezen.
Samenvatting vaker genoemde reacties
1. Democratische legitimiteit; tijdig betrekken raadsleden: de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen spreken de wens uit dat raadsleden tijdig
worden meegenomen in aanloop naar RES 1.0 in juli 2021.
2. Een aantal raadsleden heeft gevraagd om inzicht te krijgen in alle reacties, wensen en bedenkingen die door alle partijen worden ingediend bij het
concept bod en op welke wijze deze reacties verwerkt gaan worden in de RES 1.0.
Afspraak: via de griffierskringen zal het concept bod inclusief oplegnotitie worden verspreid richting alle raden. Ook zal met de griffierskringen
worden afgestemd wat lokaal en regionaal de juiste procesafspraken zijn om de raden juist en tijdig te blijven informeren in de aanloop naar de RES
1.0, zodat alle raden uiterlijk 1 juli 2021 een besluit kunnen nemen.
a. Gemeente Druten: de reacties van de gemeenteraden en lokale stakeholders zijn niet goed meegenomen (als gevolg van deadlines NP RES).
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Algemeen en overig
Samenvatting vaker genoemde reacties
1. Opslag en innovaties: de gemeenten Druten, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen roepen op om ook in te zetten op opslag van
energie en innovaties zoals smard grids, geothermie, aquathermie en waterstof. Gemeente Rheden pleit nog voor het meenemen van opslag van
CO2 in planten en bomen in de regio.
2. Energiebesparing: de gemeenten Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen pleiten ervoor ook in te zetten op energiebesparing, bijvoorbeeld
middels isolatiemaatregelen. Gemeente Lingewaard doet de suggestie om een doelstelling op te nemen van 1,5% energiebesparing per jaar.
3. Lokaal beleid en lokale plannen zijn leidend: de gemeenten Beuningen en Renkum geven aan bij te dragen met zoeklocaties in de RES die
voortkomen uit haar eigen beleid dat zorgvuldig en in lokale samenspraak tot stand is gekomen. Ongeacht het advies van de NP RES geeft zij aan dat
lokale plannen leidend zullen blijven voor wat betreft de inbreng in de RES. Gemeente Rheden onderschrijft dit en ziet de inhoud van het concept
bod als praatstuk voor de dialoog tussen initiatiefnemer, inwoners, gemeente en andere belanghebbenden.
4. Woonkostenneutraliteit: de gemeenten Doesburg, Nijmegen en Overbetuwe geven aan dat ‘woonkostenneutraliteit’ het uitgangspunt moet zijn. Zij
willen dat deze afspraak uit het klimaatakkoord wordt meegenomen in de RES 1.0.
5. Evenwichtige bijdrage door gemeenten en evenwichtige verdeling zoekgebieden: Gemeente Wijchen pleit voor een evenwichtige verdeling van
opwek over de gemeenten binnen de regio en een fonds dat gemeenten compenseert die meer bijdragen dan hun lokale ambitie vereist. Gemeente
Beuningen vindt dat in de totale opgave voor de regio, het aandeel van andere gemeenten beperkt is en pleit in dit kader voor een meer
evenwichtige ruimtelijke verdeling van de zoekgebieden. De gemeente Renkum geeft in dit kader juist aan dat haar bijdrage aan de totale opgave
relatief klein is, maar dat zij haar verantwoordelijk om bij te dragen zal blijven nemen en dat zij zich solidair en constructief zal blijven opstellen naar
de andere regiogemeenten.
6. Diverse suggesties met betrekking tot aanpassing van tekst en lay-out.
Overige belangrijke aandachtspunten
7. Gemeente Beuningen ziet dat een groot deel van de RES zich afspeelt in het landelijk gebied. Het ruimtebeslag van Energietransitie projecten staat
op gespannen voet met de aanstaande extensivering van de landbouw, die ook extra ruimte vraagt. Een goede ruimtelijke inpassing die recht doet
aan beide doelen is een belangrijk aandachtspunt. Nog los van de impact op de natuur- en landbouwstructuur.
8. Provincie Gelderland ziet zoekgebied in, of in de invloedsfeer van Natura 2000 gebieden. De vraag is of zoekgebieden op deze wijze volledig
realiseerbaar zijn. De provincie kijkt in de totstandkoming van RES 1.0 graag mee naar mogelijkheden en landschappelijke inpassing.
9. Gemeente Heumen wil dat vastgehouden wordt aan de doelstelling 49% CO2-reductie in 2030, i.p.v. de 55% CO2-reductie waar het concept bod nu
vanuit gaat.
10. Gemeente Lingewaard geeft aan dat in de uitwerking van de RES duidelijk moet worden wat de investeringen zijn en bij wie de kosten terecht
komen.
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3.

Ontvangen reacties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ontvangen reacties. De reacties zijn integraal overgenomen.
3.1
3.2
3.3

Deelnemende overheidspartijen: gemeenten, provincie en waterschappen
Stakeholders
Werkorganisatie RES Arnhem Nijmegen

3.1 Deelnemende partijen
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Gemeente Arnhem
Behandeling college/raad: besluit college 8 september 2020

9

10

11

12

13

14

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

15

Gemeente Berg en Dal
Behandeling college/ raad. Besluit college 14 juli 2020.

16

17

18

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
19

Gemeente Beuningen
Behandeling college/raad: College op 23 juni 2020 en behandeling in raad 8 september 2020.

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
20

Gemeente Doesburg
Behandeling college/raad: De RES is in de raad geweest. De zienswijze is 8 juli verstuurd.

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

21

Gemeente Druten
Behandeling college/raad: college van B&W besluit op 15 september.

22

23

24

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

25

Gemeente Duiven en Westervoort
Duiven
Besluit college 25 augustus 2020.

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

26

Westervoort
Besluit college 25 augustus 2020.

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

27

Gemeente Heumen
Behandeling college/raad: Raad 3 september 2020. College 15 september 2020.

28

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
29

Gemeente Lingewaard
Behandeling college/raad: 24 juni presentatie raad. Vaststelling 3 september 2020.

30

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

31

Gemeente Nijmegen
Behandeling college/raad: 8 juli behandeld in de gemeenteraad.

32

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
33

Gemeente Overbetuwe
Behandeling college/raad: Behandeling raad 8 september 2020 en college 22 september 2020.

34

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

35

Provincie Gelderland
Behandeling college/raad: Behandeld door GS op 30 juni 2020.

36

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

37

Gemeente Renkum
Behandeling college/raad: Tijdens de raadsontmoeting van 30 juni is het voorlopig concept bod RES behandeld. Het college heeft op 15 september een
besluit genomen over het voorlopig concept bod RES.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
52

Gemeente Rheden
Behandeling college/raad: 8 september besluitvorming wensen en bedenkingen t.a.v. concept bod in gemeenteraad | 15 september: besluitvorming
concept bod in het college van B&W.

53

54

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
55

Gemeente Rozendaal
Behandeling college/raad: mail wethouder Anton Logemann 2 september 2020
De gemeenteraad van Rozendaal heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven in onze besluitvorming over het nu voorliggend concept bod RES regio
Arnhem Nijmegen. Ons college heeft om die reden op 21 juli 2020 een positief besluit genomen over dit concept bod RES. Aannemende dat het concept bod
niet meer drastisch wordt gewijzigd heb ik het mandaat om tijdens het PFO duurzaamheid op 23 september in te stemmen dat het concept-bod wordt
doorgeleid naar NPRES/PBL.
Met vriendelijke groet Anton Logemann

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

56

Gemeente Wijchen
Behandeling college/raad: 10 september: collegebesluit 15 september 2020

57

58

59

60

61

62

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0

63

Gemeente Zevenaar
Behandeling college: Besluit 14 juli 2020 en raad 17 september 2020. (bijgaand raadsvoorstel is concept tot vaststelling door de raad op 17 september 2020)

64

65

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
66

Waterschap Rijn en IJssel
Behandeling college: 2 juni 2020

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
67

Waterschap Rivierenland
Behandeling college: 8 september 20202.

Reactie:
Verwerking zal plaatsvinden in het proces naar opstellen RES 1.0
68

3.2 Stakeholders
Gedurende het proces van de totstandkoming is er veel en divers contact geweest met en tussen stakeholders. Bij de RES Arnhem Nijmegen zijn zo’n
500 stakeholders betrokken. Zij hebben input gegeven tijdens de stakeholderintermezzo’s, maar ook tijdens andere gesprekken en bijeenkomsten. Ook
ontvingen we tussentijds regelmatig e-mails met opmerkingen t.b.v. het voorlopig concept bod. Deze feedback is gaandeweg meegenomen bij de opstelling
van het voorlopig concept bod.
Ook na het gereedkomen van het bod, hebben stakeholders via res@regioresan.nl gereageerd. We hebben reacties ontvangen van onder andere
ambtenaren van deelnemende gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven. Een overzicht van de ingekomen reacties vindt u hieronder.
Datum

Afzender

Reactie/ vraag m.b.t.

Inhoud (op hoofdlijnen)

18 april /
19 juni
11 jun.

Ap Cloosterman

Eigen mening ter info
gestuurd
Aanbod ondersteuning

Informatie e-mail. Eigen visie op energietransitie.

16 jun.

Patrick Aelmans
(Wijchen/Druten)

Pijplijnprojecten

Vraag m.b.t. mate meerekenen van PV op grote(re) daken.

10 mrt.

Marian Bertrums
(Westervoort)

Aanpassing kaart info

Diverse details opmerkingen m.b.t. kaarten & toelichtingen.

12 mei

Peter Schoch (Green Trust)

Wind in Druten (W7 & W8)

Opmerkingen met betrekken tot de verhouding van zon en wind. Op de diverse kaarten in de
concept RES en de zoekgebieden.

14 mei

Karin de Gelder (Rheden)

Reactie op eerdere reactie

Verwijzing naar relevante website.

6 mei

Gea Lenselink (ZLTO)

CC van reactie op concept
RES (gericht aan Regiegroep
RES)

Diverse opmerkingen m.b.t. verhouding zon-win, landbouwbelangen en participatie.

28 mei

Jaap Dirkmaat (Das en Boom
& VNC)

Reactie m.b.t. N2000 en
GNN

Diverse opmerkingen en bezwaren t.a.v. specifieke zoekgebieden i.r.t. natuurgebieden. (Heeft
betrekking op eerdere correspondentie d.d. 29 april en de reactie van provincie Gelderland hierop.)

28 mei 16 juni

Stan Verheijen Solar Green
Point

Verzoek overleg

Bevestiging/ nader informatie over zoekgebied Lathum.

Jaap Kortman

Aanbod om potentieel PV op bedrijfsdaken door te rekenen.
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Datum

Afzender

Reactie/ vraag m.b.t.

Inhoud (op hoofdlijnen)

29 mei

Anne Hurkens (Nijmegen)

Actualisatie projectenlijst

Actualisatie m.b.t. 2 specifieke projecten in Nijmegen.

2 jun.

Marion Visser (Arnhem)

Actualisatie projectenlijst

Diverse opmerkingen n.a.v. Arnhemse projecten.

5 jun.

Anne Pronk (Lingewaard)

Actualisatie projectenlijst

Terugkoppeling. Diverse opmerkingen en actualisatie van Lingewaardse pijplijnprojecten.

6 jun.

Jeroen en Marloes Spaander
(Stichting Arnhems Peil &

Inzet van warmtebronnen

Verzoek om bij de inzet van regionale warmtebronnen geen gebruik te maken van inzet van
warmtebronnen vanuit papierindustrie en afvalverbrandingsinstallaties.

EDSP ECO

9 jun.

Jaap Uijthof
(raadslid Rheden)

Storymap

Verzoek geprinte versie storymap.

16 jun.

Stefan Tempelman
(Overbetuwe)

Actualisatie projectenlijst

Diverse opmerking en actualisaties t.a.v. pijplijn-projecten in Overbetuwe.

16 jun.

Karin de Gelder (Rheden)

Zoekgebieden Rheden

Vraag over de openbaarheid van de projectenlijst.

22 jun.

Marian Bertrums
(Westervoort)

Projecten Westervoort

Feedback en actualisatie van projecten in Westervoort.

10-jun.

Gea Wissels (Arnhem)

Reactie concept bod

Algemene reactie op concept bod met enkele inhoudelijke en tekstuele suggesties/aanbevelingen.

10-jun.

Patrick Aelmans
(Wijchen/Druten)

Algemene reactie concept
bod

Tekstuele en algemene feedback op concept bod.

23-jun.

Ronald Lucassen

Suggestie A15 en wind

Tip om contact te leggen met RWS i.v.m. deel-reconstructies A15.

2 jul.

Karin Eppink (Rheden)

Actualisatie projectenlijst

Actualisatie van Rhedense projecten aangeleverd in tabelvorm.

9 jul.

Gijs Jansen (Beuningen)

Reactie projectenlijst

Aanvullingen projectenlijst Beuningen.

10 jul.

Rob Koekoek

Storymap

Verzoek geprinte versie storymap.

13 jul.

Barry de Vries
(Berg en Dal)

Vragen over RES-kaarten

Specifieke (technische) vragen m.b.t. zonnevelden, windmolens en benodigde oppervlakte.

14 jul.

Marion Visser (Arnhem)

Pijplijnprojecten

Vraag over het beheer en de toegankelijkheid van de projectenlijst.

1 jul.

Stephan Tempelman

Actualisatie projectenlijst

Tekstuele aanpassingen.
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Datum

Afzender

Reactie/ vraag m.b.t.

Inhoud (op hoofdlijnen)

27-jul.

Jailin/ Zevenaar

Vraag over zoekgebieden

Waarom staat zoekgebiedenkaart niet in PDF concept-RES en waarom staan de lokale projecten
niet in zoekgebiedenkaart.

14 jul.

Aditi Kho (Gelders
genootschap)

Diverse zorgpunten

Diverse opmerkingen, aanbevelingen en zorgpunten m.b.t. de hoogte van de toekomstige
windturbines versus de landschappelijke inpassing.

4 & 15 juli

Marion Visser (Arnhem)

Vragen over wind Drielsedijk

Vragen over pijplijnprojecten in omgeving Driel (RWZI).

6 aug.

Aart Slob (Lingewaard)

Vragen over windprojecten

Verzoek om nadere onderbouwing passage wind in Lingewaard.

24-aug.

Klimaat Robuust Adaptief
Alert

Diverse vragen

Specifieke vragen over storymap en concept bod voor locatie De Beemd in Rheden.

25-aug.

Fred Haandrikman

Vraag zoekgebieden Rheden

Verzoek om nadere toelichting over zoekgebieden in Rheden.
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3.3 Werkorganisatie RES Arnhem Nijmegen
•
•
•
•
•
•

P.3 al volop bezig: de regionale energiestrategie met ... ons doel. --> strategie niet het doel, maar de uitvoering gaat helpen het doel ‘energieneutraal
zijn’ te behalen.
P.14 omschrijving stap 3 kan duidelijker
Suggestie: het hele stuk van "De RES-werkorganisatie organiseert... tm Voor gemeentelijke organisaties" verplaatsen naar 5.4. Bijvoorbeeld op p.35
voorafgaand aan het kopje "Enquête "
P.39 3e kolom onderaan 2e alinea tekst ...beleid dat voortkomt uit de RES... Klopt niet, RES maakt geen beleid.
P.6 laatste tekstblok tekst: "we zullen kijken …" -> We "bekijken" of we "gaan bekijken"
Foutje in 5.2: In het reguliere PFO-D zijn alle gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd. Hiervoor zijn zowel wethouders Duurzaamheid als ook
wethouders Ruimtelijke Ontwikkeling uitgenodigd. Voor de RES zijn hier de bestuurders van de provincie, de waterschappen en Liander aan
toegevoegd. Dit klopt niet, PFO-D is alleen wethouders duurzaamheid. In BI zijn ook de RO-ers uitgenodigd.
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