
30-9-2020 Leeswijzer

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=4502c65b7a584bb2b40cfcd326ecd3b6 1/11

Leeswijzer
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/1zSCiX.

Dit is de Storymap van de energieregio Arnhem Nijmegen. Hier staat ons concept bod
RES, aangevuld met kaarten, achtergrondinformatie en verdiepende informatie. Deze
Storymap bekijkt u het prettigst op een laptop, desktop of tablet.
 
Alle bij RES Arnhem Nijmegen betrokken organisaties hebben tot 15 september 2020 de
tijd gehad op de vorige versie van het bod te reageren. De reacties zijn verzameld in een
oplegnotitie (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f7260

9745239535cbcc48525165&entry=10) . Deze twee documenten samen vormen het concept bod
en zijn op 23 september j.l. unaniem aangenomen door de gezamenlijke besturen van
Regio Arnhem Nijmegen.
 
Bent u hier nieuw? Begin dan met het lezen van de samenvatting van ons bod op het
gelijknamige tabblad (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=

56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=3) . Verdiepende informatie is te vinden via de
verschillende tabbladen.
 
Wilt u de samenvatting van ons bod printen? Download dan de pdf (link: https://www.regioa

n.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf) (rechtermuisknop 'Opslaan als').

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/1zSCiX
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=10
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=3
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf
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Meer informatie:
www.res-regioan.nl (link: http://www.res-regioan.nl)

res@regioan.nl (link: mailto:res@regioan.nl)

 
Colofon (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Lijst met afkortingen (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Verklarende woordenlijst (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Disclaimer (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 
 

http://www.res-regioan.nl/
mailto:res@regioan.nl
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Colofon

Opdrachtgever: Regiegroep RES-regio Arnhem Nijmegen onder voorzitterschap van Harriët Tiemens,
wethouder duurzaamheid gemeente Nijmegen.
 
Proces en contact: Eva de Ruiter, procesregisseur RES-regio Arnhem Nijmegen res@regioan.nl (link: m

ailto:res@regioan.nl)

 
Opgesteld door: team RES-regio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de gemeenten Arnhem,
Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe,
Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar, de waterschappen Rijn en IJssel,
Rivierenland en Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, Liander en meer dan 450 stakeholders uit de
RES-regio Arnhem Nijmegen.
 
Fotoverantwoording: Via Liander: Hans Roggen | Hans Peter van Velthoven | Jack Tillmanns | Bram
Vreugdenhill | Liliane van Kol | Foto Focus | Laura Ponchel (via Fossielvrij NL) | Overig: Gemeente
Nijmegen, Gemeente Duiven, Regio Arnhem Nijmegen, Bureau Overmorgen, NP RES
 
Infographics: Simons en Boom, Liander, NP RES, Communicatiebureau de Lynx
Redactie en vormgeving: Communicatiebureau de Lynx
Samenstelling Storymap: Aveco de Bondt
 
Meer informatie: www.res-regioan.nl (link: http://www.res-regioan.nl/)

 
Arnhem, juni 2020

mailto:res@regioan.nl
http://www.res-regioan.nl/
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Lijst met afkortingen

HT = Hoge Temperatuur warmte; warmte van 70 tot 90 graden Celsius
 
LT = Lage Temperatuur warmte; warmte van 30 tot 50 graden Celsius
 
LTO = Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 
MER = milieueffectrapportage
 
PFO-D = Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 
RES = Regionale Energiestrategie
 
RAS = Ruimtelijke Adaptatiestrategie; de RAS beschrijft hoe de overheden en andere betrokken
partijen ervoor kunnen zorgen dat de regio zich goed en tijdig aanpast aan het veranderende
klimaat.
 
RSW = Regionale Structuurvisie Warmte; de RSW brengt de vraag naar, het aanbod aan en de
infrastructuur van warmte in kaart.
 
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallaties
 
TWh = terawattuur; het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in
terawattuur (TWh), ofwel miljarden kWh. Eén terawattuur staat gelijk aan 3,6 petajoule (PJ).
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ZLTO = ZLTO is een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-
Gelderland.
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Verklarende woordenlijst

Aquathermie
Duurzaam lokaal warmtesysteem op basis van oppervlaktewater.
 
Energietransitie
Structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding.
 
Gebouwde omgeving
De verzameling woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, enzovoorts.
 
Gelders Energieakkoord (GEA)
In het netwerk van het Gelders Energie Akkoord werken bijna 250 Gelderse organisaties samen.
Inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 2050.
 
Lokaal eigendom
Het streven naar 50% lokaal eigendom geldt voor nieuwe grootschalige opwek van hernieuwbare
elektriciteit op land(>15kW) op projectniveau. Dit is als streven in het nationaal Klimaatakkoord
opgenomen. Eigendom betekent financiële participatie plus zeggenschap. Dit is anders dan alleen
financiële participatie waarbij geen zeggenschap van de omgeving is geregeld. Een voorbeeld van
financiële participatie zonder zeggenschap is het uitgeven van obligaties aan het eind van het
ontwikkelproces.
 
Nationaal Klimaatakkoord
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De Nederlandse invulling (juni 2019) van het klimaatakkoord van Parijs, bestaande uit meer dan 600
afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de uitstoot van
broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990.
 
NP RES
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie wordt getrokken door de drie koepels (VNG,
IPO, en Unie van Waterschappen) en de ministeries van EZK en BZK. Het programma heeft tot doel
om de regio’s zo veel mogelijk te onder-steunen.
 
Omgevingsvisie - Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een
strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.
 
Participatie
Meedenken, meepraten en meedoen bij de totstandkoming van een plan of een project door een
brede groep van stakeholders. Dit kunnen zijn bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties,
(semi) overheden die direct te maken krijgen met het plan of het project. We onderscheiden proces-
en projectparticipatie.
 
Regionale Energiestrategie (RES)
De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen
voor:

de opwekking van duurzame elektriciteit
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur;

De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en
maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die
voortkomen uit de RES;
Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om
lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030
met een doorkijk naar 2050.
 
Regionale Structuur Warmte (RSW)
Het deel van de RES dat over warmte gaat, heet de RSW. Die afkorting staat voor Regionale Structuur
Warmte. De RSW brengt de vraag naar, het aanbod aan en de infrastructuur van warmte in kaart.
 
Systeemefficiëntie
Komen tot een optimaal energienetwerk door efficiënt gebruik te maken van leidingen, stations en
andere onderdelen van het netwerk.
 
Terrawattuur
Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh), ofwel miljarden kWh. Eén
terawattuur staat gelijk aan 3,6 petajoule (PJ).
 
Thermische Energie uit Afvalwater (TEA)
Het gaat hierbij om energie uit riolering, rioolgemalen, rioolpersleidingen en het effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 
Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)
Het benutten van warmte en koude uit oppervlaktewater om gebouwen te verwarmen en te koelen.
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Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd op welke termijn wijken aardgas-vrij worden en welke
alternatieve warmtevoorziening het meest voor de hand ligt.
 
Warmtecluster
In een warmtecluster komen vraag en aanbod van warmte bij elkaar: er is een warmtebron, met
daar omheen gelegen warmtevraagclusters (zie hieronder) die interesse hebben in de afname van
warmte uit die bron.
 
Warmtevraagcluster
Een cluster van gebouwen (woningen, bedrijven, etc.) met een bepaalde vraag naar warmte. De
gebouwen vormen samen een cluster omdat ze dicht bij elkaar liggen en samen een vraag naar
warmte hebben ter grootte van minimaal 1.500 woningen. Rondom clusters vanaf die omvang is de
aanleg van een grootschalig warmtenet kansrijk.
 
Zoekgebied
Gebied waarin ruimte voor een bepaalde opbrengst van grootschalige duurzame elektriciteit
gezocht wordt.
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Disclaimer

Op deze online omgeving presenteren wij de uitkomsten van het ontwerpproces dat achter ons ligt.
Ook vindt u een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en de infrastructuur
in de RES-regio Arnhem Nijmegen die ten grondslag heeft gelegen aan dit proces. Het concept bod is
nog in concept en is nog niet vastgesteld door de colleges, Gedeputeerde Staten, en het dagelijks
bestuur van de waterschappen.
  
Wij hebben ons ook gebaseerd op andere bronnen: een diverse set algemeen beschikbare en
veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van
het voorlopig concept bod. Ze kunnen door iedere betrokkene naar eigen goeddunken verder
worden gebruikt, aangevuld en gecombineerd met eigen, aanvullende data en gebruikt worden voor
toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen. zie: www.pdok.nl (link: http://www.pdok.nl)

 & data.overheid.nl (link: https://data.overheid.nl/) 

  
Kwaliteit en actualiteit 
De kwaliteit van de berekeningen en de actualiteit van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte
brondata. Hierin zijn we afhankelijk van de volledigheid van de brondata en het jaar van uitgave. We
hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open data (onder meer van Centraal Bureau voor de
Statistiek / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Planbureau voor de Leefomgeving en de
klimaatmonitor). 
 
Aansprakelijkheid 
EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Generation.Energy, CE Delft, Geodan en RES Arnhem
Nijmegen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als

http://www.pdok.nl/
https://data.overheid.nl/
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gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de kaarten en de informatie. Aan de informatie
op deze kaart kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
  
Actualiseren
De kaarten worden regelmatig geactualiseerd. In deze storymap verschijnt hierover steeds tijdig
bericht. De meest actuele versie is momenteel versie 0.1 (juni 2020). 
  
Ziet u onjuistheden in de kaart of de cijfers? Of heeft u een suggestie ter verbetering van de
gebruiksmogelijkheden van de kaart? Uw melding daarvan aan de redactie stellen wij zeer op prijs
(res@regioan.nl (link: mailto:res@regioan.nl) ). 
 

Naar 'Voorwoord' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56

d45f72609745239535cbcc48525165&entry=2)

mailto:res@regioan.nl
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=2


30-9-2020 Voorwoord

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=939bb1b2b3a54708969a496066584cca 1/2

Voorwoord
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/1mvWSW.

We leven in een tijd waarin de impact van teveel CO2 op het klimaat onze volle aandacht

heeft. Die uitstoot van CO2 moet flink omlaag. Daarvoor is het cruciaal dat we onze

energie op grote schaal duurzaam gaan opwekken – met wind, zon of warmte uit
duurzame bronnen.

Al volop bezig
In RES-regio Arnhem Nijmegen zijn we al volop bezig met de energietransitie. Er zijn
windparken in Duiven en Nijmegen, zonneparken in Lingewaard en sinds 2011 nam het
aantal zonnepanelen op daken aanzienlijk toe. Ons einddoel is om in 2050 volledig
energieneutraal te zijn. Dat hebben we afgesproken in het Gelders Energieakkoord. De
Regionale Energiestrategie met de horizon op 2030 is een belangrijke mijlpaal op weg
naar ons doel.
 
Onze ambities
De Regionale Energiestrategie (RES) is een meerjarige samenwerking van bestuurders,
maatschappelijke partners en inwoners. Ze bepalen met elkaar hoeveel, waar en
wanneer ze hernieuwbare energie willen realiseren. Voor u ligt het voorlopige concept
bod dat we als RES-regio Arnhem Nijmegen doen. Onze ambities zijn groot voor het
opwekken van zonne- en windenergie. In het bod geven we ook aan hoe we het
beschikbare warmteaanbod willen gebruiken voor verwarming in de regio. Wij beseffen

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/1mvWSW


30-9-2020 Voorwoord

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=939bb1b2b3a54708969a496066584cca 2/2

dat dit voorlopige conceptbod slechts een eerste stap is. Samen zijn wij bereid om ook in
het vervolgproces de schouders eronder te zetten om te komen tot een energieneutrale
regio in 2050.
 
Van, voor en door de regio
Dit voorlopige concept bod maakten we in een intensief traject met stakeholders en
bestuurders. Want de RES zien we als een proces van, voor en door de regio. We hebben
daarom alle spelers uit de regio uitgebreid betrokken en alle informatie zo transparant
mogelijk gedeeld. In het proces deden meer dan 450 personen mee,  veelal
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Dit voorlopige concept bod
hebben we alleen op kunnen stellen met en dankzij hun kennis en denkkracht. We
danken alle betrokkenen hartelijk voor hun grote inzet!
 
Volgende stappen
Dit voorlopige concept bod leggen we vanaf juni graag voor aan alle raadsleden en
inwoners. Voor de verdere uitwerking richting RES 1.0 ligt het accent op het lokale
gesprek, zodat we zoveel mogelijk meekoppelkansen in deze energietransitie benutten.
Samen willen we de volgende stappen gaan zetten op weg naar de uitwerking van het
bod – en dus op weg naar een energieneutrale regio.
 
Harriët Tiemens
Voorzitter Regiegroep RES
 
Eva de Ruiter
Procesregisseur RES Arnhem Nijmegen
 
 

Naar 'Ons bod' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appi

d=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=3)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=3
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Ons bod
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/1HyTTC.

Met deze Regionale Energiestrategie (RES) leveren we een waardevolle bijdrage aan de
doelstelling van de regio om in 2050 energieneutraal te zijn, met als ambitie 55% CO2-

reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De RES is een onderdeel van deze brede opgave
en gaat over het op grote schaal opwekken van duurzame elektriciteit en de regionale
verdeling van warmte. Met dit voorlopige concept bod markeren we een startpunt voor
de regio als het gaat om de RES; het is een eerste stap in een meerjarige samenwerking.
 
Elektriciteit (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Warmte (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Kijken naar het hele energiesysteem (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Van, voor en door de regio (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
RES als springplank  (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/1HyTTC
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Elektriciteit

We dragen vanuit onze regio met 1,68 TWh bij aan de klimaatafspraken uit het Interbestuurlijk
Programma en het Klimaatakkoord. Dit bod bestaat uit de volgende onderdelen:
 

Bestaande projecten (0,05 TWh)
Projecten ‘die in de pijplijn zitten’ (0,28 TWh)
‘No regrets’ (0,67 TWh)
Regionale zoekgebieden (0,68 TWh)

 
Onder het onderdeel ‘no regrets’ valt ook 0,47 TWh van zonnepanelen op grootschalige daken. De
gebieden waar we zonnevelden of windturbines zouden kunnen inpassen – de regionale
zoekgebieden – hebben we vanuit een afwegingskader onderzocht. Ons uitgangspunt was dat we de
ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk willen behouden of zelfs versterken. We geloven namelijk dat de
energietransitie kansen biedt om bij de ontwikkeling van zonnevelden en windturbines ook bij te
dragen aan andere opgaven in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan versterken van biodiversiteit,
recreatie, economie, het verbeteren van mobiliteit en het tegengaan van droogte.
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Warmte

Onze regio heeft voldoende potentie voor de ontwikkeling van een regionale warmte infrastructuur.
In Arnhem en Nijmegen kunnen de bestaande warmtenetten uitgebreid worden. Ook verschillende
andere kernen zijn kansrijk voor de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten. De haalbaarheid
hiervan werken we in de komende jaren verder uit.
 
Bij restwarmtebronnen ontstaat competitie tussen verschillende warmtevragers uit de regio. In die
gevallen moet de regionale warmte-infrastructuur verder onderzocht worden. Dit geldt specifiek
voor de nog niet maximaal benutte restwarmte van de afvalcentrales AVR (Duiven) en ARN (Weurt)
en ook voor de grote naastliggende rioolwaterzuiveringsinstallaties. Blijft deze warmte alleen
beschikbaar voor Arnhem, Duiven, Westervoort en Nijmegen of gaat deze in de toekomst ook naar
Velp, Zevenaar, Didam, Wijchen en Beuningen.
 
Ook is afstemming nodig tussen regio’s, bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van restwarmte
van papierfabriek Parenco uit Renkum. Het gebruik van die warmte is kansrijk in het stedelijk gebied
van Ede-Wageningen (regio Foodvalley). Andersom geldt dat beschikbare warmte vanuit andere
regio’s ook weer in onze regio kan worden benut: warmte van de bio-energiecentrale Cuijk kan
mogelijk naar Malden of Groesbeek, restwarmte van de RWZI Olburgen naar Dieren of Doesburg en
restwarmte van de papierfabriek in Eerbeek naar Dieren of omliggende kernen als Laag-Soeren.
 
Tot slot wordt in de verdere uitwerking van de regionale warmtestructuur afgewogen of de
koppeling tussen de netten van Arnhem en Nijmegen meerwaarde heeft, waarbij het regionale
kassengebied NEXTgarden in Lingewaard mogelijk als energieknooppunt kan dienen.
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Kijken naar het hele energiesysteem

De energietransitie gaat over meer dan alleen regionale warmte, zonnepanelen en windturbines. We
bekijken het energienetwerk als systeem. Dit betekent dat we in onze aanpak de verschillende
sectoren en onderdelen van de transitie aan elkaar verbinden en het totaalplaatje bekijken.
Besparing én opwekking én onderlinge uitwisseling van energie zijn cruciaal om de opgave te halen.
In onze doorrekening zien we een aantal kansrijke gebieden in de regio waar innovatieve
‘energiehubs’ kunnen ontstaan, bijvoorbeeld langs de A15, rond de afvalverbranders AVR en ARN en
het kassengebied NEXTGarden.
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Van, voor en door de regio

Belangrijk in onze aanpak van de RES is het uitgangspunt van, voor en door de regio. Deze RES is van
zestien gemeenten, drie waterschappen en provincie Gelderland. Daarnaast is een grote en diverse
groep stakeholders intensief betrokken bij het opstellen van het bod. Via een intensief participatie-
en communicatietraject met overheden, stakeholders en inwoners blijven we ook in de fases die nog
volgen met al deze partijen samenwerken. We zullen ook veel energie steken in de afstemming over
vraagstukken die de regio overstijgen, bijvoorbeeld het duurzaam opwekken van energie op de
Veluwe of het warmteverdelingsvraagstuk op de grens van onze regio met regio Foodvalley.
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RES als springplank

We zien dit voorlopige concept bod als een springplank naar de toekomst. Voor de korte termijn zien
we de 1,68 TWh aan zonnepanelen en windturbines en de regionale warmtestructuur als kansrijk,
maar we gaan dit verder uitbouwen. Op 1 juli 2021 ligt ons definitieve bod op tafel, RES 1.0. Daarna
volgt er tweejaarlijks een bijstelling naar RES 2.0, RES 3.0, en verder.
 
We zullen kijken wat er voor nodig is om dit waar te maken. Zo is er op dit moment wet- en
regelgeving die de ontwikkeling van zonnevelden en windparken of de opschaling naar een regionale
warmtestructuur in de weg staat. Ook het zo efficiënt mogelijk inrichten van het energiesysteem
verdient meer van onze aandacht. Tegelijkertijd gaan we de RES-opgaven verbinden met opgaven uit
de transitievisies warmte en ruimtelijke adaptatie strategieën, en opgaven op het gebied van
biodiversiteit en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het is cruciaal hierover het gesprek aan te
gaan op lokaal niveau.
 
We roepen Rijkspartijen en de provincie Gelderland op om ruimte te zoeken in het Europese,
nationale en provinciale beleid voor grootschalige opwekking van elektriciteit. Denk hierbij aan
Natura2000, richtlijnen vanuit Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, mogelijkheden langs
infrastructuur door nieuw beleid van Rijkswaterstaat en Prorail en het stimuleren van zonnepanelen
op daken. Hoe komen we van een afwijzingsbeleid naar een uitnodigings- en activeringsbeleid? Dat
helpt ons als regio om de doelstellingen te realiseren zonder daarbij de waarden van dit beleid uit
het oog te verliezen. Ook voor de warmtetransitie doen we een beroep op Rijkspartijen om de
ontwikkeling van warmtenetten in onze regio mogelijk te maken.
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In de volgende fase gaan we aan de slag met het verder professionaliseren en versterken van de
samenwerking binnen de RES. We streven naar een participatieve aanpak waarin we het maximale
halen uit de koppelingskansen van de energietransitie met andere uitdagingen. We zien mooie
innovaties tot bloei komen.
 

Waarbij helpt de RES?
De RES is een proces. Het draagt bij aan het creëren
van draagvlak en acceptatie bij inwoners, bedrijven, groene partijen, netbeheerders en
andere betrokkenen in onze regio.
 
De RES biedt ook een regionale strategie en daarmee houvast voor iedereen die op lokaal
niveau met de uitvoering aan de slag gaat. En de RES helpt bij het nemen van besluiten over
de inpassing van windturbines en zonnevelden in het landschap, de inzet van regionale
warmtebronnen en de daarvoor benodigde warmte infrastructuur.
 
Ten slotte biedt de RES een structuur om samenwerking tussen regio’s aan te moedigen.

 

Naar 'Elektriciteit'>>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56

d45f72609745239535cbcc48525165&entry=4)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=4
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Elektriciteit
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/0nuHan.

De RES richt zich op grootschalige vormen van het opwekken van elektriciteit: via
windturbines, zonnevelden en grote dakoppervlaktes met zonnepanelen. Er is voor deze
technieken gekozen omdat ze – volgens de huidige kennis – gereed zijn voor opschaling.
Hieronder geven we aan hoe ons elektriciteitsbod tot stand is gekomen. Het komt voort
uit een uitvoerig traject met stakeholders en bestuurders, zie daarvoor 'Van, voor en door
de regio'.
 
Het laden van de rechterzijde van uw scherm kan even duren door de grote
hoeveelheid kaarten die geladen wordt. We danken u voor uw geduld.
 
 
Elektriciteitsladder (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Beleid en restricties (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Afwegingskader (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Integrale ontwerpstappen (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Impact op elektriciteitsnetwerk (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/0nuHan
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Elektriciteitsladder

Het voorlopige concept bod bedraagt 1,68 TWh. Dit getal is getrapt opgebouwd, als weergeven in de
elektriciteitsladder.

0,05 TWh is afkomstig van bestaande zonnevelden en windturbines.
0,28 TWh wordt verwacht bij realisatie van alle projecten en ideeën die in de pijplijn zitten.
0,67 TWh is de verwachte opbrengst van ‘no regrets’. Hieronder vallen een stevige inzet
van zonnepanelen op grootschalige daken (0,47 TWh) en ruimte om lokale kansen en
initiatieven te realiseren (zoals ‘dorpszonnevelden’of zonneveldjes op water) (0,20 TWh).
0,68 TWh is de realistische verwachting binnen regionale zoekgebieden die (deels) in het
huidige gemeentelijke beleid vallen.

 
 
Voor alle treden van de elektriciteitsladder geldt dat we rekening hebben gehouden met:

Harde restricties in wet- en regelgeving
Gemeentelijk beleid
Kans op daadwerkelijke realisatie
Overlap tussen de verschillende treden
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RES-regio Arnhem Nijmegen in cijfers

 
 
 
 
 
 



30-9-2020 Elektriciteit

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=b2a2c0df8bf14d57921da0456d6a7f2e 4/46

Bestaande projecten

Op dit moment wekken de bestaande windturbines en zonnevelden in de RES-regio Arnhem
Nijmegen jaarlijks al 0,05 TWh op. Hiernaast staat een overzicht van alle bestaande projecten. Deze
tellen uiteraard mee binnen de RES en de regionale doelstellingen.
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Pijplijnprojecten

Naast bestaande projecten zijn er ook veel projecten in ontwikkeling. Voor een aantal projecten
loopt al een planologische procedure en is soms al subsidie aangevraagd. Daarnaast tellen ook de
vele ideeën voor nieuwe projecten mee. Dit noemen we de pijplijnprojecten. Zij tellen voor 0,28 TWh
mee in het bod.
 
De totale bruto potentie van de pijplijnprojecten is 1,13 TWh. Een deel hiervan valt echter ook
binnen de regionale zoekgebieden, namelijk 0,31 TWh. Om die reden tellen we deze laatste
projecten niet mee onder ‘pijplijnprojecten’. Van de overgebleven 0,82 TWh valt een deel van de
projecten in gebieden waar ‘harde restricties’ gelden: regelgeving waardoor zonnevelden en
windturbines op die locatie niet geplaatst mogen worden. Na deze correctie blijft 0,46 TWh over. Dit
betekent dat een substantieel deel van de projecten en ideeën met harde restricties te maken heeft.
Als laatste maken we een inschatting van de realisatiekansen. We gaan ervan uit dat 75 procent van
de lopende projecten gerealiseerd zal worden en 50 procent van de projecten in de ideefase. Het
uiteindelijke resultaat is dat de pijplijnprojecten voor 0,28 TWh meetellen in het bod. Het gedeelte
dat in de analyse is afgevallen verdwijnt niet volledig uit het zicht, er zitten nog steeds mogelijkheden
in. We bekijken de komende tijd regelmatig opnieuw of deze projecten misschien toch tot
ontwikkeling zijn gekomen en of er nieuwe projecten zijn bijgekomen.
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 No regrets

De volgende trede op de elektriciteitsladder van 0,67 TWh beslaat de ‘no regrets’. Onder deze term
vallen lokale kansen en initiatieven die zonder twijfel gerealiseerd kunnen worden. Deze bestaat uit
twee delen:

Lokale opwekking: 0,20 TWh aan mogelijkheden voor opwekking verspreid in het
landschap op lokaal niveau. Dit geeft alle partijen de ruimte om naast de grotere
regionale zoekgebieden ook heel kleinschalig en lokaal aan duurzame
elektriciteitsopwekking te werken. Dit gaat om zonnevelden groter dan 15 kWp, wat
neerkomt op circa 60 zonnepanelen. We denken aan dorpszonneparken en zonnevelden
op stortplaatsen en zandwinplassen. Voorbeelden hiervan staan rechts. 
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Zon op dak: 0,47 TWh door een stevige inzet op het stimuleren van zonnepanelen op
grootschalige daken van bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische
bebouwingen en overige gebouwen. Hierbij spelen de nodige uitdagingen op technisch,
juridisch en financieel vlak. We gaan ervan uit dat veertig procent van alle geschikte grote
daken benut kan worden in 2030. Dit zijn grofweg 1,4 miljoen moderne zonnepanelen.
Hiernaast staat een overzicht van zonnepanelen op grote daken per gemeente (bron:
Scenario 55% CO2-reductie in 2030 in Energie Transitie Model deels met uitgangspunten

Nationaal Programma RES). Het stimuleren van zonnepanelen op kleine daken, met name
bij particulieren, valt buiten het aandachtsgebied van de RES en is daarom niet
meegenomen in deze cijfers. Uit een grove inschatting blijkt dat dit nog om circa 1 miljoen
extra zonnepanelen gaat.

 
Klik hier voor grotere versie tabel (link: https://www.regioan.nl/media/Illustraties-en-figuren-storymap-3juni30.jp

g)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Illustraties-en-figuren-storymap-3juni30.jpg
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 Regionale zoekgebieden

De laatste trede van de ladder bevat 0,68 TWh met regionale zoekgebieden voor zonnevelden en
windturbines.
 
Hiervoor geldt een soortgelijke analyse als bij de pijplijnprojecten. De totale bruto potentie is maar
liefst 2,41 TWh. 35 Procent hiervan valt in een gebied waar harde restricties gelden ten aanzien van
zonnevelden en windturbines. Daar is de kans op realisatie erg klein. Er blijft 1,57 TWh over als we
alleen gebieden zonder harde restricties meerekenen. De overheden binnen de RES hebben een
discussie gevoerd over deze regionale zoekgebieden. Vanaf het begin van het RES-proces en ook in
de Startnotitie hebben we afgesproken dat we aansluiten bij het lokale gemeentelijke beleid. Om die
reden tellen we alleen het deel van de regionale zoekgebieden mee dat binnen gemeentelijk beleid
past. Dit komt neer op 0,68 TWh. Voor deze zoekgebieden lijkt het haalbaar om voldoende
bestuurlijk draagvlak te vinden en ze voor 2030 te realiseren.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Regionale-zoekgebieden-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Regionale-zoekgebieden-disclaimer.png
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In het RES-proces zijn de afgelopen maanden veel zoekgebieden genoemd en onderzocht. Alle
zoekgebieden die niet in dit voorlopige concept bod zijn opgenomen, beschouwen we nog steeds als
kansrijk. Op een later moment onderzoeken we de haalbaarheid hiervan en de fasering tot én na
2030. Deze uitbouw zal een plek krijgen in de RES 1.0, RES 2.0, en verder. 
 
Klik hier voor grotere versie tabel (link: https://www.regioan.nl/media/Illustraties-en-figuren-storymap-3juni31.jp

g)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Illustraties-en-figuren-storymap-3juni31.jpg
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Basis informatie

Er ligt veel informatie aan de basis van het ontwerpproces en voorlopige concept bod. Hieronder
volgt een overzicht van gemeentelijk beleid, restricties en gebiedsopgaven.
 
Gemeentelijk beleid
Veel gemeenten werken actief aan de energietransitie. De realisatie van windturbines en
zonnevelden is een onderdeel van hun duurzaamheidsprogramma’s en routekaarten. Dertien van de
gemeenten in RES-regio Arnhem Nijmegen hebben momenteel lokaal beleid voor windturbines en
zonnevelden. Binnen dit beleid wijzen gemeenten voorkeursgebieden en uitsluitingsgebieden aan.
Het beleid verschilt per gemeente. De ene gemeente heeft een specifiek gebied aangewezen waar
elektriciteit geclusterd kan worden opgewekt, de andere gemeente werkt vanuit een
uitnodigingskader  waarbij ze  grotere gebieden aanwijst waarbinnen (externe partijen) voorstellen
kunnen doen voor de ontwikkeling van zonnevelden en/of windturbines. Soms wordt hierbij
benoemd hoeveel windturbines en/of zonnevelden worden toegestaan. Sommige gemeenten laten
op dit moment geen windenergie toe. Ook stellen gemeenten diverse voorwaarden rondom
economische, ruimtelijke, technische of omgevingsgerichte aspecten. Bijvoorbeeld de voorwaarde
dat een deel van het project door of in nauwe samenwerking met inwoners en maatschappelijke
organisaties moet zijn ontwikkeld, of de voorwaarde dat er altijd sprake moet zijn van
natuurversterking of landschapsherstel.
 
Veel gemeenten hebben dit beleid parallel aan het RES-proces opgesteld, samen met inwoners en
maatschappelijke organisaties. Een deel van het gemeentelijk beleid kwam beschikbaar. Drie
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gemeenten hebben op dit moment nog geen vastgesteld beleid, maar werken hier al wel aan. Dat
betekent dat de situatie continu verandert, wat logisch is in dit soort processen. Het betekent ook
dat er in dit voorlopige concept bod regionale zoekgebieden op de kaart staan die momenteel niet
gesteund worden door lokaal beleid en daardoor ook niet meetellen in de 1,68 TWh van het
voorlopige concept bod.

Omdat drie gemeenten nog aan nieuw lokaal beleid werken en in de overige gemeenten niet alle
gemeentelijke zoekgebieden als regionale zoekgebieden in de RES  zijn opgenomen, is er wellicht
potentie voor meer dan 1,68 TWh. De discussie hierover kan in de RES 1.0, RES 2.0 en verder
gevoerd worden. Regionale samenhang en afstemming is daarbij cruciaal.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Gemeentelijk-beleid-nieuw-disclaimer.pn

g)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Gemeentelijk-beleid-nieuw-disclaimer.png
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Harde en zachte restricties

Er mogen niet zomaar overal zonnevelden en windturbines komen. Er is wet- en regelgeving die de
kwaliteit van de leefomgeving beschermt. Harde restricties geven een blokkade, bij zachte restricties
is er meer mogelijk, bijvoorbeeld door extra maatregelen te nemen of na extra onderzoek. Over het
algemeen zijn restricties voor windturbines dwingender dan die voor zonnevelden. Denk aan
geluidsnormen voor windturbines voor de gebouwde omgeving, regelgeving in natuurgebieden, of
hoogtebeperkingen door de activiteiten van Defensie. Het lijkt onwaarschijnlijk dat voor 2030 harde
restricties worden aangepast, aangezien dit veel tijd kost. Voor 2030 is meer mogelijk binnen de
zachte restricties. Uiteraard zijn de gebieden zonder restricties het meest aantrekkelijk, maar bijna
overal geldt wel een vorm van restrictie.
 
Als we de huidige beleidsregels strikt hanteren, is er nauwelijks tot geen plaats voor windturbines.
Voor de klimaatopgave is het nodig om de belangen opnieuw af te weten. Die afweging kan het
beste vanuit een integrale visie worden gedaan, zodat er aandacht is voor alle verschillende
doelstellingen die een impact hebben op het landschap. Op dit moment wordt het beleid nog sterk
sectoraal gemaakt en dat komt de integrale klimaatdoelstellingen niet ten goede.
 
Hieronder lichten we de harde en zachte restricties voor wind en de harde en zachte restricties voor
zon toe.
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 Harde restricties voor wind

Er zijn twee soorten harde restricties voor windturbines : restricties en voorwaarden voor de
plaatsing van windturbines vanuit het oogpunt van veiligheid en geluidsproductie, en de
bescherming van fauna in natuurgebieden. De legenda op de kaart geeft een gedetailleerde
aanduiding van deze twee soorten. Op de kaart zijn de regionale zoekgebieden voor windturbines
aangeduid met cirkels. De grote gele vlek in het noorden van de regio is de aanvliegroute voor
vliegveld Deelen. Binnen het gele vlak gelden verschillende hoogtebeperkingen voor windturbines.
Hoe dichter bij het vliegveld hoe lager de hoogtebeperking.

Daarnaast gelden er geluidsrestricties als het gaat rondom woningen. Hierdoor kunnen rond
woningen in het buitengebied een cirkel worden getrokken waarbinnen in principe geen
windmolens te plaatsen zijn. In goed overleg met de bewoners kunnen afspraken gemaakt worden,
waardoor er meer mogelijk is. Deze woningen noemen we ook wel ‘molenaarswoningen’. Deze
potentiële locaties zijn nu nog niet ingetekend op de kaart. De afstand tot woningen in de gebouwde
omgeving blijft hard.
 
De analyse is gebaseerd op windturbines met een vermogen van 5,6 MW. Kleinere windturbines
zoals met een vermogen van 3 MW zijn minder rendabel in de huidige markt, maar geven wel meer
mogelijkheden omdat de invloed van geluid en veiligheid op de omgeving kleiner is.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Wind-harde-restricties-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Wind-harde-restricties-disclaimer.png
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Zachte restricties voor wind

De zachte restricties voor windturbines bestaan eveneens uit twee soorten: de bescherming van
natuurgebieden en restricties vanwege luchtverkeer. Het zijn zachte restricties omdat ze
windturbines niet bij voorbaat uitsluiten, maar vragen om extra toetsing. Afhankelijk van het aantal
turbines en de opstelling kunnen windturbines onder voorwaarden toch mogelijk zijn.
 
Voor natuurgebieden geldt in het algemeen dat aangetoond moet worden dat er geen significant
effect is op diersoorten die zich op die locatie bevinden, of dat maatregelen getroffen worden die de
invloed voorkomen of reduceren. Op de kaartlegenda worden de thema’s genoemd waarop wordt
getoetst.
 
Vanuit de vliegvelden Malden en Deelen zijn er beschermingszones zodat daar zweefvliegtuigen
kunnen vliegen. In de omgeving rond het Radboud UMC in Nijmegen is een beschermingsvlak voor
het landen en opstijgen van helikopters. In de gemeenten Druten en Wijchen bevindt zich een
laagvliegroute van vliegschool Woensdrecht bij Bergen op Zoom. Deze overlapt deels met een ander
laagvlieggebied van Defensie, Maas-Waal. Hier wordt op lage hoogte geoefend met helikopters.
Hiervoor gelden geen bouwbeperkingen, maar Defensie is er wel gebaat dat zij haar taken in Maas-
Waal goed kan uitoefenen. Het gaat om vliegbewegingen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. In de hele
regio geldt ook een toetsing wat betreft de landelijke radarstations van Defensie. Regio Arnhem-
Nijmegen ligt tussen de radarstations Nieuw Milligen, Soesterberg, Herwijnen en Volkel in en op
redelijke afstand van de stations. Dat betekent dat we niet te maken hebben met
radarverstoringsgebied, maar wel dat een toets vrijwel altijd nodig is.
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Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Wind-zachte-restricties-nieuw-disclaimer.

png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Wind-zachte-restricties-nieuw-disclaimer.png
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Combinatiekaart 1: regionale zoekgebieden, potentiegebieden wind

Op basis van de verschillende kaarten zijn waardevolle combinaties te maken. Dit voorlopige
concept bod bevat drie combinatiekaarten. Op deze eerste combinatiekaart (rechts in beeld) staan
de zoekgebieden wind in combinatie met potentiegebieden voor wind. Voor alle potentiegebieden
(groen) geldt dat er geen of zachte restricties gelden. De paarse gebieden geven aan dat er geen of
alleen zachte restricties zijn op een dichtere afstand tot losse woningen, de hierboven genoemde
molenaarswoningen. Hier is de restrictie t.a.v. geluid rond deze woningen losgelaten.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-wind-potentie-zonder-restri

cties-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-wind-potentie-zonder-restricties-disclaimer.png
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 Harde restricties voor zon

De harde beperkingen voor zonnevelden bestaan voornamelijk om de rustgebieden voor
winterganzen en weidevogelgebieden te beschermen. Hoewel de restrictie afhankelijk is van het
oppervlak van het zonneveld ten opzichte van het natuurgebied en de indeling van het zonneveld, is
de uitkomst meestal dat een zonneveld niet mogelijk is. Er is een te grote kans op vermindering van
de biodiversiteit, er is geen areaalverkleining mogelijk vanuit ecologische waarden of het groei- en
leefgebied van de flora en fauna biedt geen mogelijkheden voor een combinatie met een zonneveld.
Daarnaast zijn in het midden van de regio gebieden uitgesloten vanwege glastuinbouw. Uit de kaart
blijkt dat een groot deel van de zoekgebieden voor zon niet te maken heeft met harde restricties.
Met name aan de oostkant van de regio zijn er mogelijkheden.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Zon-harde-restricties-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Zon-harde-restricties-disclaimer.png
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 Zachte restricties voor zon

De zachte belemmeringen voor zonnevelden hebben te maken met natuur en water. Binnen de
natuurwetgeving Natura2000 (N2000) en het Gelders Natuur Netwerk (GNN) zijn er mogelijkheden
onder voorwaarden. De twee restricties overlappen grotendeels. Waar mogelijkheden bestaan,
hangt sterk van de locatie af. De Veluwezoom valt bijna volledig onder N2000 en het GNN.
 
Er stroomt veel water door de regio via de grote rivieren IJssel, Rijn, Waal en Maas. Voor het volledige
waterkundig beheergebied van Rijkswaterstaat is er een zachte restrictie. Daar horen ook de
retentiegebieden bij die ingezet worden als overloop bij hoog water; cruciale gebieden voor de
waterveiligheid. Elk obstakel in dat gebied zorgt voor een belemmering in de doorstroming.
Zonnevelden kunnen echter ook als drijvend park worden aangelegd. Rijkswaterstaat geeft aan
open te staan om deze kansen verder te onderzoeken mits de waterveiligheid gegarandeerd blijft.
Zonnevelden hebben ook invloed op de kwaliteit van het water onder de panelen. Afgelopen jaar
zijn hier veel studies naar gedaan. De conclusie is dat er manieren bestaan om de waterkwaliteit te
beschermen, maar dat er ook nog veel praktijkervaring nodig is. Zachte restricties zijn er ten slotte
ook voor waterwingebieden.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Zon-zachte-restricties-disclaimer.pdf)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Zon-zachte-restricties-disclaimer.pdf


30-9-2020 Elektriciteit

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=b2a2c0df8bf14d57921da0456d6a7f2e 25/46

Combinatiekaart 2: regionale zoekgebieden, bestaande projecten en gemeentelijk beleid

Deze combinatiekaart toont de bestaande projecten, het gemeentelijke beleid en alle regionale
zoekgebieden. Waar er overlap is tussen regionale zoekgebieden en gemeentelijk beleid, zijn er
kansen voor de ontwikkeling van nieuwe opwekprojecten. Als er al een bestaand project is, dan zal
eerst onderzocht moeten worden of er nog ruimte is.
 
Voor de volledigheid is op deze kaart het Nationaal Landschap toegevoegd als kaartlaag. Deze laag
toont gebieden met unieke combinaties van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. Sinds 2012
valt Nationaal Landschap niet meer onder nationaal beleid en daarom komt het ook niet terug in de
restrictiekaarten.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-gerealiseerde-projecten-ge

meentelijk-beleid-nieuw-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-gerealiseerde-projecten-gemeentelijk-beleid-nieuw-disclaimer.png
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Combinatiekaart 3: regionale zoekgebieden, potentiegebieden wind en gemeentelijk beleid

Deze combinatiekaart toont de kansrijke gebieden voor windturbines zonder harde restricties, het
gemeentelijke beleid en alle regionale zoekgebieden. Waar de drie kaartlagen overlappen, is de kans
voor de realisatie van windturbines het grootst. In deze gebieden kan er vanuit gemeentelijk beleid
vergunning worden verleend en zitten er geen harde restricties in de weg.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-restricties-wind-gemeenteli

jk-beleid-nieuw-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Zoekgebieden-restricties-wind-gemeentelijk-beleid-nieuw-disclaimer.png
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 Gebiedsopgaven

Naast de energietransitie zijn er ook andere opgaven die een impact hebben op het landschap. Bij
de start van het ontwerpproces zijn deze op hoofdlijnen geïnventariseerd. De kaarten rechts tonen
de opgaven voor:

Natuur
Water
Ecologie (Klik hier voor grotere versie kaart)
Klimaatadaptatie (Klik hier voor grotere versie kaart)
Landbouw (Klik hier voor grotere versie kaart)
Stedelijke ontwikkeling
Mobiliteit (Klik hier voor grotere versie kaart)

 
Deze lijst en kaarten zijn nog niet compleet en worden in het vervolgproces van de RES steeds
verder met elkaar verbonden. Dat past bij het streven van de RES-regio Arnhem Nijmegen naar een
integrale aanpak. Deze kaarten zijn de basis geweest voor de integrale bouwstenen (koppeling
beschikbaar in het onlineverhaal) waarin de energietransitie zoveel mogelijk gekoppeld is met
andere gebiedsopgaven. Zonnevelden waarvan de opbrengst wordt ingezet voor de aanleg van
waterbuffers om droogte bij landgoederen tegen te gaan. Of windturbines en zonnevelden die op
belangrijke mobiliteitsknooppunten - dicht bij de vraag - elektriciteit leveren, met mogelijkheden
voor elektrisch snelladen of waterstoftankstations voor vrachtvervoer. Ook zijn er veel koppelingen
te maken tussen duurzame elektriciteit en herstel van landschappen, of versterking van
biodiversiteit en natuurwaarden. Deze RES is daarmee tevens een handreiking naar andere sectoren
om gezamenlijk de leefomgeving van de toekomst te ontwerpen.

https://www.regioan.nl/media/06032020_Natuurwaterenecologie_AN3.pdf
https://www.regioan.nl/media/15012020_klimaatadaptatie_AN2.pdf
https://www.regioan.nl/media/15012020_landbouw_AN2.pdf
https://www.regioan.nl/media/08032020_mobiliteit_AN3.pdf
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b2a2c0df8bf14d57921da0456d6a7f2e&section=16&edit#
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Afwegingskader

Voor het zoeken naar en de beoordeling van geschikte zoekgebieden voor de opwekking van
grootschalige zonne- en windenergie gebruiken we een afwegingskader. Dit afwegingskader is
beschreven in de startnotitie die is vastgesteld door alle deelnemende gemeenten, waterschappen
en de provincie Gelderland, voorafgaand aan het opstellen van de concept RES.
 
De criteria binnen dit afwegingskader zijn ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de opgave, het
maatschappelijke draagvlak en de energie-opbrengst en maatschappelijke kosten van de
maatregelen. Ook hebben we gekeken naar kansen om de energieopgave te combineren met
andere geplande of gewenste ingrepen in het landschap, de zogenaamde koppelkansen. Ten slotte
hebben we de kansrijkheid van grootschalige opwekking van zon- en windenergie getoetst aan
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belemmerend beleid rond bijvoorbeeld natuur, defensie, veiligheid, landschap en cultuurhistorie.
Deze criteria lichten we hieronder toe.
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Energie opbrengst & maatschappelijke kosten

De ontwikkeling van windturbines en zonnevelden heeft grote impact op het elektriciteitsnet. Op
diverse plekken in de regio is de capaciteit op dit moment bijna volledig benut. Er is uitbreiding
nodig, bijvoorbeeld doordat nieuwe onderstations moeten worden toegevoegd. Dit leidt tot kosten
die door de samenleving moeten worden betaald.
 
Het gaat hierbij om de maatschappelijke kosten zoals de investeringen in het elektriciteitsnetwerk,
die samenhangen met de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Netwerktechnisch gezien is
wind een efficiëntere energiebron dan zon. Stel dat je een windturbine en een zonnepark aanlegt
met precies hetzelfde vermogen, dan levert de turbine toch meer elektriciteit. Dat is omdat de wind
vaker waait dan dat de zon schijnt: zomer en winter, dag en nacht. Daarnaast zijn er voor zonne-
energie drie keer zo hoge investeringen in het elektriciteitsnet nodig als voor wind. [NIBR, blz 43 (link:

https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=43) ] Ook zijn de subsidies

https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=43
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voor zonne-energie op land hoger dan die voor het aanleggen van windturbines en die subsidies
worden betaald met belastinggeld. En windturbines leggen minder beslag op de ruimte: een
windturbine staat qua opwek gelijk aan circa 13 ha zonneweide. [NP RES - Factsheet Elektriciteit, blz
4, illustratie rechts]  (link: https://www.regioan.nl/media/NPRES-Factsheet-Elektriciteit.pdf#page=4)

 
 

https://www.regioan.nl/media/NPRES-Factsheet-Elektriciteit.pdf#page=4
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Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

De investeringen in het elektriciteitsnet zijn maatschappelijke kosten, omdat ze uiteindelijk betaald
worden uit het vastrecht op de energierekening of belastingen van inwoners en bedrijven. Hogere
maatschappelijke kosten voor investeringen in het elektriciteitsnetwerk of subsidies betekenen dus
een hogere energierekening of hogere belasting.

Belangrijke aandachtspunten om investeringen in het netwerk (en daarmee maatschappelijke
kosten) te beperken zijn [Netbeheer Nederland - Basisinformatie over energie-infrastructuur,
Hoofdstuk 4]: (link: https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25o

ktober19.pdf#page=23)

Bespaar! Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken,
Kies voor zon op dak. Een deel wordt direct verbruikt, een deel komt op het bestaande
net,
Kies opweklocaties in de buurt van een bestaand/gepland station en/of vraag; houd
rekening met de beschikbare capaciteit en mogelijkheden en afname [Netbeheer
Nederland - Basisinformatie over energie-infrastructuur, blz 25 en 26],
Investeer daar waar relatief de grootste hoeveelheid energie kan worden opgewekt, 
Cluster meerdere windturbines en grotere zonnevelden rond een locatie: liever 1 groot
cluster, dan verspreid,
Zet zoveel mogelijk in op de combinatie van windturbines en zonnepanelen,
Stem initiatieven voor opwek af met omliggende RES-regio’s.

 
Tijdens het ontwerpproces brachten we bij elke nieuwe versie van de kaart met opwekprojecten en
zoekgebieden, de energieopbrengst in beeld. Zie Systeemefficiëntie  (link: https://prvgelderland.maps.arcg

is.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=6) voor meer informatie
over de getallen en doelstellingen.  
 
 

https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=23
https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=25
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=6
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Ruimtelijke kwaliteit

Door de energietransitie gaat het landschap ingrijpend veranderen. Daar komen we niet onderuit.
De ruimtelijke kwaliteit betreft het behoud en de versterking van belangrijke landschappelijke
waarden en beleving en betekenis van de leefomgeving voor mens en dier. De energietransitie biedt
kansen voor nieuwe landschappen maar kan gewaardeerde kwaliteiten van bestaande
landschappen ook onder druk zetten. Daarom maken we bewust de keuze waar wel en waar geen
energie of warmte wordt opgewekt in het landschap. Zo combineren we in het landelijk gebied grote
zonneweides en windenergie vooral in grootschalige, open landschappen, zoals de komgronden en
sluiten we aan bij bestaande lijnen en structuren in het landschap zoals industrieterreinen,
snelwegen en de Betuwelijn.
 
Vanaf de eerste stap in het ontwerpproces hebben we ruim aandacht gehad voor de ruimtelijke
kwaliteit. Bij zowel de integrale bouwstenen, als de ruimtelijke scenario’s, als de concentratie van
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zoekgebieden is ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt geweest. Er is gekozen om met dit voorlopige
concept bod dicht bij bestaand lokaal beleid te blijven. Ruimtelijke kwaliteit blijft een belangrijk
aandachtspunt voor het traject naar RES 1.0.
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Maatschappelijk draagvlak & acceptatie

Voor het creëren van draagvlak betrekken we inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke
organisaties. Al deze partijen hebben ook zeer waardevolle bijdragen geleverd aan het proces en
inhoud van dit voorlopige concept bod. We hebben we over de volle breedte van het
maatschappelijk speelveld partijen betrokken en gehoord. Het gaat in totaal om zo’n 450
stakeholders, afkomstig van tientallen organisaties en personen zoals, bewonersgroepen,
ambtenaren, bestuurders, energiecoöperaties, bedrijven, netwerkbeheerder en
belangenorganisaties met betrekking tot natuur, cultuur, tuin- en landbouw. Het toetsen van een
breed maatschappelijk draagvlak is een aanvullende verantwoordelijkheid van met name de
gemeenten. Zij starten hiervoor vanaf de zomer 2020 extra inspraak- en participatietrajecten. Zo
werken we aan maatschappelijke acceptatie van de (inhoudelijke) keuzes die we maken en de
positieve en soms negatieve gevolgen die daarmee gepaard gaan. Inwoners blijken grootschalige
opwek in het buitengebied lastig te vinden, vooral als er nog zo weinig zichtbaar is op daken. Voor
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draagvlak is zichtbare actie van zon-op-dak dus belangrijk. Tegelijkertijd toont de enquête onder
inwoners van de RES-regio Arnhem Nijmegen aan dat hoge percentages inwoners positief staan
tegenover verduurzaming en de energietransitie. Zie Van, voor en door de regio - Communicatie en
participatie - Enquête voor meer informatie.
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Koppelkansen & beleidsuitdagingen

De energietransitie is niet de enige opgave in onze regio waar ruimte voor nodig is. Ook rond
thema’s als klimaatadaptatie, natuur en landschap, stedelijke ontwikkeling, cultuurhistorie,
bedrijventerreinen en mobiliteit zijn er ontwikkel- of herstructureringsopgaven met effecten op de
ruimte. Vanuit de wens om zo veel mogelijk integraal te werken, is gekeken hoe we de RES-opgave
kunnen combineren met en koppelen aan kansen en knelpunten van andere opgaven, zoals
klimaatadaptatie, herstructurering en grootschalige ontwikkelopgaves in het landschap.
 
Naast deze zogenoemde koppelkansen hebben we ook belemmeringen vanuit andere beleidsvelden
in beeld gebracht om de kansrijkheid van zoekgebieden en energieprojecten te beoordelen. Hierbij
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld natuurwetgeving en afstandseisen ten aanzien van woningen
of gevoelige objecten zoals hoogspanningsleidingen.
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Vanuit diverse overheden en beleidsterreinen is de afgelopen jaren een grote hoeveelheid beleid
opgesteld. Hierdoor houden we kwaliteiten in onze leefomgeving in stand en voorkomen we
wildgroei aan initiatieven. Maar we ondervinden er ook hinder van, vooral van de sectorale
benadering. Het gedachtegoed van de toekomstige Omgevingswet gaat ons helpen om thema’s aan
elkaar te verbinden. Daarin wordt namelijk gepleit voor een integrale afweging waarbij zowel oog is
voor de fysieke en juridische mogelijkheden als ook voor de sociale effecten van
gebiedsontwikkelingen. Zo ver zijn we nu nog niet. Op dit moment is er nog een groot aantal lokale,
nationale en Europese restricties waar we ons aan moeten houden. In de RES brengen we in beeld
welke ruimte er is binnen het huidige beleid en waar we naar de toekomst toe ruimte nodig hebben
om de energietransitie te kunnen realiseren.
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Integrale ontwerpstappen

We hebben vanaf het eerste begin gezocht naar mogelijkheden om energieopwekking te koppelen
met andere opgaven in het landschap. Daarvoor ontwikkelden we ‘bouwstenen’, stap 1 in de figuur.
In deze bouwstenen komen opwekking van elektriciteit, de kwaliteiten van het landschap en diverse
gebiedsopgaven samen. Door ruimtelijke studies en uit de input vanuit stakeholders ontstonden
koppelkansen. Via themabijeenkomsten over o.a. cultuurhistorie, natuur, biodiversiteit, landschap,
landbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit en bedrijven hebben we onze inzichten kunnen verdiepen en
zijn de bouwstenen verder uitgewerkt.
 
Met deze ingrediënten tekenden we zes ruimtelijke scenario’s uit (stap 2 in de figuur), die we met
stakeholders uit de hele regio besproken hebben. Dat gaf ons de regionale bril. De centrale
denkrichtingen waren:
 

Verspreid en geïntegreerd
Luw en dynamische gebieden
Onderscheidende landschappen

 
In elk scenario stonden andere criteria van het afwegingskader op de voorgrond.
 
De complexiteit van de scenario’s maakte de discussie lastig. De discussie is daarom verschoven
naar de onderliggende zoekgebieden; een wijziging van de geplande stap 3. De bestuurlijke reactie
en uitwerking zijn tijdens het online atelier van 23 april 2020 besproken. Het resultaat is dit
voorlopige concept bod, stap 4, dat we zien als het eerste aandeel in het concreet maken van de
opgave die voor ons ligt.
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Hieronder volgt een extra toelichting op elk onderdeel van het ontwerpproces
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Ruimtelijke integrale bouwstenen

De eerste inhoudelijke ontwerpstap was het ontwerpen van integrale bouwstenen. Deze
bouwstenen vormden de gereedschapskoffer voor de scenario’s in de fase erna. Elke bouwsteen
bestaan uit drie onderdelen:
 

Opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit door windturbines en/of
zonnepanelen op velden en grote daken
Elementen van het landschap waarin deze technieken ingepast worden
De koppeling met andere gebiedsopgaven, waarbij de gebiedsopgaven verder zijn
verdiept tijdens de thema ateliers in december 2019

 
Tijdens de eerste ronde ateliers in september zijn voor elk landschapstype bouwstenen ontwikkeld.
Deze landschapstypen vormen de verticale as van de matrix die rechts in beeld is. De horizontale as
geeft weer in welke mate een bouwsteen impact heeft op de leefomgeving. We onderscheiden bij
toepassing van de bouwstenen het inpassen in het landschap, aanpassen van een landschap en
volledig transformeren van een landschap.
 
Het resultaat was een gereedschapskoffer vol met bouwstenen, als opmaat naar de scenario’s.
 
Klik hier voor grotere versie 'Gereedschapskist met bouwstenen' (link: https://www.regioan.nl/media/Mat

rix-bouwstenen.pdf)

https://www.regioan.nl/media/Matrix-bouwstenen.pdf
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Scenario’s

Door de bouwstenen toe te passen op specifieke, passende plekken in de regio begonnen kansen
zich af te tekenen op de kaart. Onder begeleiding van energieexperts en landschapsarchitecten zijn
in ateliers met de stakeholders en overheden scenario’s ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op drie
centrale denkrichtingen:
 

Verspreid en geïntegreerd: door de hele regio, op lokaal niveau kleinschalige
toepassingen van windturbines en zonnevelden.
Luw en dynamische gebieden: concentratiegebieden voor windturbines en zonnevelden
waarbij juist luwe gebieden worden ontzien.
Onderscheidende landschappen:  aansluiten bij bestaande en kenmerkende lijnen in het
landschap zoals infrastructuur en bedrijfsterreinen. 

 
Hiernaast staan de eerste grove schetsen van de scenario’s.
Van elke denkrichting is tijdens de tweede ronde ateliers een minimale en maximale variant
gemaakt, waardoor in totaal zes scenario’s ontstonden. Om meer gevoel te krijgen bij de
mogelijkheden en te kunnen rekenen zijn deze scenario’s digitaal uitgewerkt. Deze lijken vrij exact,
maar moeten gezien worden als verkenning. De uitgewerkte scenario’s die als voorbereiding op het
stakeholderintermezzo van 18 februari naar alle stakeholders zijn verstuurd, is hier (link: https://www.re

gioan.nl/media/200213-Tussenresultatenverkenningscenariosmetwatermerk.pdf)  terug te lezen

https://www.regioan.nl/media/200213-Tussenresultatenverkenningscenariosmetwatermerk.pdf
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 Zoekgebieden

De zes scenario’s zijn extremen van een drie verschillende denkrichtingen. Tijdens het
stakeholderintermezzo gaven stakeholders aan dat ze moeilijk een voorkeur uit konden spreken
voor één van de scenario’s. De regionale schaal van de scenario’s was te groot en ze wilden meer
inzicht. Elk scenario had plus- en minpunten en daarom leek een combinatie logischer. Om toch
verder te kunnen met het ontwikkelen van de energiestrategie, is de discussie verschoven naar het
niveau van zoekgebieden. Na de gesprekken in de ateliers zijn zoekgebieden van de verschillende
scenario’s met elkaar gecombineerd. Tijdens het atelier op 12 maart hebben de stakeholders over
deze kaart met zoekgebieden gesproken. De bestuurlijke reactie en uitwerking zijn tijdens het online
atelier van 23 april 2020 besproken. De kaart met regionale zoekgebieden is één van de onderdelen
van het concept bod, zoals terug te vinden in de elektriciteitsladder. Bij deze zoekgebieden passen
nog steeds de integrale bouwstenen die in de eerdere ontwerpstappen als kansrijk op diverse
locaties zijn benoemd. Het uitgangspunt blijft dat windturbines en zonnevelden gekoppeld gaan
worden met andere opgaven in onze leefomgeving.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/Regionale-zoekgebieden-disclaimer.png)

 
 

https://www.regioan.nl/media/Regionale-zoekgebieden-disclaimer.png
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Effecten van het voorlopige concept bod

De kaart geeft de knelpunten weer voor de situatie waarin alle plannen uit dit bod gerealiseerd
worden. Hieronder volgen de conclusies en aanbevelingen voor het vervolg:
 

De opbrengst van windturbines enerzijds en zonnevelden anderzijds is erg uit
verhouding. Dit zorgt voor hoge maatschappelijke kosten voor het elektriciteitsnet. We
onderzoeken in de aanloop naar RES 1.0 of deze twee vormen van opwekking beter in
balans kunnen worden gebracht. Een gelijke verdeling is beter voor het
elektriciteitsnet. En door zon en wind te combineren, wordt er effectiever en meer
duurzame energie opgewekt.
De gegevens zijn nu op basis van zoekgebieden aangeleverd; grove gebieden waarin
ruimte voor een bepaalde opbrengst elektriciteit uit zon en wind wordt gezocht. In de
voorbereiding van RES 1.0 gaan we de gebieden die kansrijk zijn voor opwekking
specifieker duiden. Dat helpt ons om de impact op het elektriciteitsnetwerk nauwkeuriger
door te rekenen. Dit is nodig om investeringen in het net tijdig uit te voeren, zodat de
ambities in en van de regio gerealiseerd kunnen worden. Netbeheer Nederland -
Basisinformatie over energie-infrastructuur, blz 12],
De gemeenten, waterschappen en provincie van de RES-regio gaan samen met Liander op
zoek naar fysieke ruimte voor netuitbreidingen.

 
 

Naar 'Warmte' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f7

2609745239535cbcc48525165&entry=5)

https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=12
https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=12
https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=5
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Impact op elektriciteitsnetwerk

De nieuwe windturbines en zonnevelden waar het in dit voorlopige concept bod over gaat, hebben
grote impact op het elektriciteitsnetwerk. Er is meer capaciteit nodig om alle projecten aan te
kunnen sluiten. Met een ‘netimpactanalyse’ [NIBR, het gehele document (link: https://www.regioan.nl/me

dia/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf) ] is bekeken of de locaties die in het bod zijn
opgenomen voor zowel vraag als aanbod van elektriciteit, ‘passen’ binnen de capaciteit van het
huidige elektriciteitsnet. Waar het niet ‘past’ is vervolgens aangegeven welke noodzakelijke
netaanpassingen of uitbreidingen nodig zijn. Ook laat de analyse zien welke mogelijkheden er zijn
om de impact op het net te beperken.
 
De uitkomsten zijn van groot belang. Aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk moeten met
maatschappelijk geld betaald worden en eventuele nieuwe elektriciteitsverdeelstations vragen om
ruimte in het landschap.

https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf
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Warmte
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/10Tavj.

Nederland gaat de komende jaren 7 miljoen woningen en 1,5 miljoen gebouwen
aardgasvrij maken. Het streven is om in 2030 de eerste 1,5 miljoen aardgasvrije
woningen en gebouwen gereed te hebben. Ook voor onze regio is de warmtetransitie
een grote opgave. De regie op de lokale warmtetransitie ligt bij de gemeenten via de
instrumenten Transitievisie Warmte en het Wijk Warmte Plan. Op regionaal niveau is
afstemming belangrijk, daarom werken we via de RES aan de Regionale Structuur
Warmte (RSW). Zo blijven we structureel met elkaar in gesprek over de meest efficiënte
inzet van bovenlokale warmtebronnen. De focus van de RES ligt op de gebieden waar
grote warmtenetten kansrijk zijn in combinatie met regionale bronnen. Deze vragen om
regionale, en soms ook bovenregionale, afstemming.
 
Warmte in de regio in beeld (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Koppeling vraag & aanbod: kansrijke warmteclusters (koppeling beschikbaar in het
onlineverhaal)
Naar een Regionale Structuur Warmte (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Gefaseerde aanpak (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/10Tavj
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Warmte in de regio in beeld

Het basisproduct van een brede Gelderse warmtestudie in het kader van de RES is de Warmteatlas.
Die brengt de vraag, het aanbod en de al aanwezige en geplande warmte-infrastructuur in beeld. De
atlas laat zien waar in onze regio grote warmtenetten kansrijk zijn en waar lokale oplossingen
(waaronder ook kleine warmtenetten) meer voor de hand liggen.
 
Klik hier om de Gelderland Warmteatlas te openen in nieuw scherm (link: https://rhk.maps.arcgis.com/a

pps/MinimalGallery/index.html?appid=65f26148fc784f12b37ddc3e8fa0ad5a)

 
 

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=65f26148fc784f12b37ddc3e8fa0ad5a
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Warmtevraag

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USG…

6mi6mi6mi6mi6mi

Adres of plaats zoeken+
–

Warmtevraag

5,854 51,916 Graden

 (3857) 

Legenda

Warmtevraagdichtheid 2030

GJ per hectare

≤ 0

< 1000 (alleen geschikt voor individuele
oplossingen)

< 2000

< 3000

< 4000

< 5000

< 6000

< 7000

< 8000

< 9000

< 10000

< 11000

Warmtevraag in de regio
Onze regio heeft twee grote stedelijke gebieden – rond de stadskernen van Arnhem en Nijmegen –
met een relatief grote warmtevraag. Daarnaast zijn er meerdere landelijk gelegen gemeenten met
dorpskernen en verspreide bebouwing in het buitengebied. In de dorpskernen is de warmtevraag
wel geconcentreerd, maar minder omvangrijk dan in stedelijk gebied. De dichtheid van warmtevraag
in het buitengebied is klein door de grote afstanden tussen bebouwing.
 
De belangrijkste kaart in de atlas voor dit onderdeel is de kaart die aangeeft waar warmtenetten
ontwikkeld kunnen worden: ‘Berekende warmtevraag 2019 en 2030’. In deze kaart zijn kaartlagen
opgenomen die per cluster de omvang van de warmtevraag laten zien. Het maakt duidelijk waar een
klein warmtenet past en waar een groot net.
 

Let op: verschillende kaartlagen kunnen aan- en uitgezet worden via dit icoon 
 
 

javascript:void(0)
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Omgevingswarmte  

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USG…

6mi6mi6mi6mi6mi

Adres of plaats zoeken+
–

Omgevingswarmte

5,854 51,916 Graden

 (3857) 

Legenda

Thermische energie uit oppervlaktewater

Warmtepotentie in GJ

> 600.000 – 1.353.220

> 300.000 – 600.000

> 150.000 – 300.000

> 50.000 – 150.000

0 – 50.000

Beschikbare warmtebronnen
Het beschikbare warmteaanbod binnen RES-regio Arnhem Nijmegen is berekend op basis van
gegevens van overheden, semi-overheden, waterschappen, omgevingsdiensten en adviesbureaus:
 

Landelijke omgevingswarmte datasets
Landelijke RHDHV biomassa database, getoetst met Kenniscentrum Papier en Karton
(KCPK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Probos, Staatsbosbeheer (SBB), Natuur
Monumenten (NM), provincie, Rijkswaterstaat (RWS) en waterschappen
Restwarmtebronnen uit landelijke datasets

 
Voor omgevingswarmte  zijn de warmtebronnen uit de omgeving opgenomen: ondiepe
bodemenergiesystemen, (ondiepe) geothermie en thermische energie uit oppervlakte (TEO) en
afvalwater (TEA)-bronnen (NB: waterzuiveringsinstallaties zijn opgenomen in de kaart met
restwarmtebronnen).
 

Let op: verschillende kaartlagen kunnen aan- en uitgezet worden via dit icoon 
 
 

javascript:void(0)
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Restwarmte 

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USG…

6mi6mi6mi6mi6mi

Adres of plaats zoeken+
–

Restwarmte

5,854 51,915 Graden

 (3857) 

Legenda

Industriele warmtebronnen

Inschatting benutbare restwarmte (inzetbare warmte)
(GJ/jaar)

> 150.000 – 630.000

> 100.000 – 150.000

> 50.000 – 100.000

> 10.000 – 50.000

> 2.000 – 10.000

0 – 2.000

Condenswarmte

Inschatting benutbare restwarmte (GJ/jaar)

> 150.000 – 599.288

De kaart restwarmte geeft inzicht in restwarmtebronnen van industrie, datacentra, condenswarmte,
rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI) en rioolgemalen. Ook zijn bestaande duurzame
energiebronnen weergegeven vanuit de SDE+. In sommige gevallen kan dit ook een bron zijn van
duurzame restwarmte.

Let op: verschillende kaartlagen kunnen aan- en uitgezet worden via dit icoon
 
 

javascript:void(0)
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Biomassa 

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USG…

6mi6mi6mi6mi6mi

Adres of plaats zoeken+
–

Biomassa

5,854 51,915 Graden

 (3857) 

Legenda

Verbranding Biomassa Totaal

Totaal Verbranding Biomassa (GJ/jaar)

≤600000.000000

≤300000.000000

≤160000.000000

≤80000.000000

≤40000.000000

≤20000.000000

De kaart biomassa geeft het beschikbare biomassa-aanbod weer. De belangrijkste kaartlagen zijn
het aanbod van laagwaardige verbrandbare en vergistbare biomassa. Het gaat hierbij alleen om het
jaarlijkse (groei)overschot.
 

Let op: verschillende kaartlagen kunnen aan- en uitgezet worden via dit icoon
 
Duurzame warmtebronnen op lage temperatuur (LT) zijn vaak ruim beschikbaar. Denk aan warmte
uit oppervlaktewater of riothermie (warmte uit het riool). Ook hergebruik van retourwater uit de
bestaande warmtenetten is een interessante aanvullende warmtebron op lage temperatuur. Naar
verwachting zijn er in onze regio te weinig LT-bronnen om in alle warmtevraag te kunnen voorzien.
Bestaande (oudere) woningen vragen vaak een hogere temperatuur en bronnen die dit direct
kunnen leveren zijn relatief schaars. Dat geldt zeker voor gebieden met grote warmtevraag, zoals
Arnhem en Nijmegen.
 

Van hoge naar lage temperatuurverwarming
Veel woningen en gebouwen worden nu nog verwarmd met een cv-ketel en radiatoren. De
cv-ketel warmt het water op tot zo’n 70 à 80 graden. Wanneer deze woningen niet zo goed
geïsoleerd zijn, is die hoge watertemperatuur nodig om het huis op koude dagen warm te
krijgen. Alternatieve warmtebronnen voor aardgas kunnen niet altijd die hoge temperatuur
leveren, zij halen 35 tot maximaal 55 graden. Voor het slagen van de warmtetransitie is het
dus erg belangrijk om komende jaren grote stappen te zetten in het isoleren van woningen en
gebouwen.

javascript:void(0)
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Er is biomassa in de regio beschikbaar, maar zeker niet genoeg om in de volledige warmtevraag te
voorzien. Binnen de regio is op basis van de Startnotitie RES afgesproken dat we ons niet op
biomassa richten, omdat niet alle gemeenten achter het gebruik van biomassa staan. Daarnaast
treedt competitie op met de industrie, die ook gebruik wil maken van biomassa als warmtebron.
 
De inzet van geothermie is wenselijk om voldoende warmte te kunnen leveren voor het voldoen aan
de warmtevraag, maar op basis van de huidige kennis is onvoldoende duidelijk of de ondergrond in
onze regio hiervoor geschikt is. Seismisch onderzoek brengt hier eind 2020 meer duidelijkheid over.
In de overgangsperiode naar een volledig duurzame energievoorziening kun je ook aan tijdelijke
oplossingen denken, zoals inzet van aardgas in de midden- en pieklast van warmtenetten. Deze
kunnen later eventueel vervangen worden door duurzame alternatieven. Deze tussenstappen
leveren al een CO2-reductie op ten opzichte van de huidige situatie.
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Warmte-infrastructuur

Esri Nederland, Community Maps Contributors

6mi6mi6mi6mi6mi

Adres of plaats zoeken+
–

Warmte-infrastructuur

615.576,506 1.431.948,412 Voet

 (28992) 

Legenda

Warmtenetten

Vattenfall Warmtenetten

Koude transport

Koude wijk

Warmteplan

Warmte transport

Warmte wijk

Geplande Warmtenetten

Op dit moment liggen er grootschalige warmtenetten in Nijmegen en Duiven-Westervoort-Arnhem.
Beide warmtenetten worden gevoed vanuit restwarmtebronnen (afvalverbrandingsinstallaties ARN
en AVR). Deze warmte-infrastructuur biedt kansen voor uitbreiding en ontwikkeling van een
Regionale Warmtestructuur binnen de regio.
 

Let op: verschillende kaartlagen kunnen aan- en uitgezet worden via dit icoon
 
 

javascript:void(0)
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Koppeling vraag & aanbod: kansrijke warmteclusters
Gelderland Warmte Atlas Dashboard

Warmte vraag &
aanbod
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De warmteatlas laat zien waar in onze regio de gebieden liggen waar grotere warmtenetten kansrijk
zijn. Dit zijn de gebieden met een hoge warmtevraagdichtheid. Het laat ook zien waar lokale
oplossingen meer voor de hand liggen: de gebieden met een lage warmtevraagdichtheid. Dit kunnen
overigens ook warmtenetten zijn, maar dan van een kleinere schaal. Op het niveau van de RES kijken
we alleen naar gebieden waar grotere warmtenetten kansrijk zijn en nemen daarbij de
warmtebronnen mee die op regionaal niveau inzetbaar zijn. 
 
Onderzocht is hoe deze beschikbare warmtebronnen te koppelen zijn aan de gebieden met een
grotere warmtevraag binnen de regio. Voor de RES hebben we ons gericht op de warmtevraag in
2030, waarbij we ervan uitgaan dat via isolatieprogramma’s twaalf procent energiebesparing wordt
gerealiseerd. We hebben in het onderzoek alle bronnen meegenomen die technisch mogelijk zijn en
hebben op voorhand dus geen warmtebronnen uitgesloten.
 
 

https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9911d3d1016f499799bb8802fc00bfce/data
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 Methodiek koppeling vraag & aanbod

De warmtevraag en het warmteaanbod zijn gekoppeld via een multicriteria-analyse (MCA). Die geeft
voor elk warmtevraagcluster aan wat de meest logische warmtebronnen lijken.
 
Bij de MCA golden drie kerncriteria: is de warmtebron duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar? In
deze drie hoofdcriteria komen onder andere criteria als CO2-emissie, afstanden, temperatuur en

dekkingsgraad terug.
 
De uitkomsten van de MCA vormen de basis voor een eerste beeld hoe vraag en aanbod aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. 
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Warmtekaart Arnhem-Nijmegen

Voor elk cluster zijn drie tot vijf mogelijke warmtebronnen benoemd. Hier zijn alleen de belangrijkste
bronnen genoemd. Het kan zijn dat meer warmtebronnen interessant zijn voor een specifieke
vraagcluster.
 
De resultaten zijn verwerkt tot een eerste, indicatieve warmtestructuurkaart voor de regio. Deze
kaart geeft een indicatie van:

waar in de regio de meeste vraag is naar warmte,
welke duurzame warmtebronnen daar het meest geschikt zijn als vervanging van
aardgas.

 
De warmtestructuurkaart biedt een basis voor het gesprek over de verdeling van de warmte die in
onze regio beschikbaar is. Belangrijk is te vermelden dat deze kaart een momentopname is,
gebaseerd op beschikbare data uit 2019. Het zegt niet of een alternatief warmtesysteem ook te
realiseren is. De gegevens waarop de conceptkaart is gebaseerd, blijven we in de toekomst
actualiseren. Ook zullen inzichten uit voortgaand onderzoek, onder meer op gebied van
aquathermie en geothermie, tot aanpassingen leiden.
 
Klik hier voor grotere versie kaart (link: https://www.regioan.nl/media/A0-RSW-ArnhemNijmegen.pdf)

 
 

https://www.regioan.nl/media/A0-RSW-ArnhemNijmegen.pdf
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Kansrijke regionale clusters

Rond de AVR in Duiven
In de gemeente Duiven zijn twee interessante warmtebronnen gevestigd: de AVR Afvalverwerking BV
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwgraaf. Deze bronnen zijn het meest interessant voor de
warmtevraagclusters in de omgeving van Duiven, Westervoort, Arnhem en de dorpskern van Velp.
Het al aanwezige warmtenet kan hier nog verder verdicht worden. De clusters Rheden en Zevenaar
liggen verder weg, waardoor aansluiting op dit net minder kansrijk is. Het bestaande warmtenet
verbindt de gemeenten Arnhem, Duiven en Westervoort sinds eind vorige eeuw, toen het
bedrijventerrein Nieuwgraaf is ontwikkeld. Het voorziet meer dan 15.000 woningen van warmte. De
warmte van beide bronnen is niet genoeg voor alle omliggende vraagclusters. Er zullen alternatieve
warmtebronnen moeten worden gezocht om nieuwe warmtenetten te voeden. Kansrijke bronnen
kunnen open bodemenergiesystemen zijn, al dan niet in combinatie met thermische energie uit
oppervlaktewater.
 
Rond de ARN in Weurt
De afvalenergiecentrale ARN BV in Weurt (gemeente Beuningen) kan warmte leveren uit stortgas, de
verbrandingsinstallatie en de roosterkoeling. Dit is mogelijk interessant voor Nijmegen, Weurt,
Beuningen en Wijchen. In de nieuwe wijken Waalsprong en Waalfront, in het noorden van de
gemeente Nijmegen, is al een warmtenet aanwezig. Dit wordt gevoed door de ARN en voorziet nu
6.000 woningen van warmte. Het zal in de toekomst worden uitgebreid tot 14.000 woningen. De
analyse laat zien dat er kansen liggen om de bestaande warmtenetten uit te breiden voor het cluster
gemeente Nijmegen, het cluster Beuningen en het cluster Wijchen. De warmtenetten kunnen
worden gevoed door verschillende warmtebronnen. De warmte van de ARN en de restwarmte (van
RWZI of rioolgemaal) zijn te weinig om te voorzien in de gezamenlijke warmtevraag van de beide
clusters. In theorie zou een open bodemenergiesysteem in combinatie met thermische energie uit
oppervlaktewater en riothermie (warmte uit het riool) de gevraagde hoeveelheid warmte voor beide
clusters wel kunnen leveren.
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Kansrijke bovenregionale clusters

Ook langs de randen van de regio zijn er regio-overstijgende warmtebelangen. Dit zijn de clusters
waar de potentiële (rest)warmtebron in een andere regio ligt dan het cluster waar de restwarmte
kan worden benut. In onze regio zijn vier bovenregionale clusters relevant:
 
Rond de papierfabriek in Renkum (regio Foodvalley)
De restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco zou kunnen worden gebruikt in het
vraagcluster Renkum. Ook het cluster Ede-Bennekom-Wageningen uit Regio Foodvalley zou gebruik
kunnen maken van deze warmtebron.
 
Rond de papierfabriek in Eerbeek (regio Cleantech)
De restwarmte van papierfabriek van DS Smith Paper De Hoop Mill zou gebruikt kunnen worden in
het warmtecluster van de kern Dieren en omliggende kernen van dit cluster (o.a. Laag Soeren) (Regio
Arnhem Nijmegen).
 
Rond RWZI Olburgen (regio Achterhoek)
De restwarmte uit het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering kan mogelijk worden geleverd
aan meerdere warmteclusters. De warmtestructuurkaart laat zien dat warmtevraagclusters van
Dieren en Doesburg (beide Regio Arnhem Nijmegen) hiervoor goede kansen bieden.
 
Rond de Bio Energie Centrale Cuijk (regio Noordoost Brabant)
De warmtestructuurkaart maakt duidelijk dat de warmte van de Bio Energie Centrale in principe
goed benut kan worden in het warmtecluster van Malden of Groesbeek (Regio Arnhem Nijmegen).
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Naar een Regionale Structuur Warmte
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De meeste grotere restwarmtebronnen kunnen lokaal ingezet worden in (nog te ontwikkelen)
warmtenetten. Voor sommige restwarmtebronnen kan competitie optreden tussen verschillende
vragers en moet de regionale warmte-infrastructuur onderzocht worden. Dit geldt specifiek voor de
nog niet maximaal benutte (rest)warmte van de afvalcentrales AVR en ARN en ook voor de grote
naastliggende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) met LT-warmte. Gaat deze warmte naar
Arnhem en Nijmegen of ook naar Velp, Zevenaar, Didam, Wijchen en Beuningen? Daarbij is nadere
afstemming nodig over mogelijke inzet van warmte buiten de RES-regio. Zo speelt het vraagstuk van
bovenregionale warmteverdeling ter hoogte van Renkum, waar restwarmte van de papierfabriek in
potentie kansrijk is voor toepassing in stedelijk gebied van Ede-Wageningen (Regio Foodvalley). Maar
ook warmte van de Bio-energiecentrale Cuijk kan mogelijk naar Malden of Groesbeek en restwarmte
van de RWZI Olburgen naar Dieren of Doesburg en van de papierfabriek in Eerbeek naar de kern van
Dieren en omliggende kernen. Tot slot wordt er al langer gesproken of een koppeling tussen de
netten van Arnhem en Nijmegen meerwaarde heeft, waarbij het regionale kassengebied
NEXTgarden in Lingewaard mogelijk als energieknooppunt kan dienen. Daarbij kan ook gedacht
worden aan innovatieve combinaties zoals seizoensbuffering (Hoge Temperatuuropslag) of
zonthermie (warmte van zon).
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Gefaseerde aanpak

De uitvoering van het onderdeel ‘Warmte’ in de RES is gefaseerd opgepakt, zoals in infographic is te
zien.
Het proces om te komen tot een eerste bod voor warmte verschilt erg van dat van elektriciteit. Het
onderwerp ligt veel minder gevoelig dan windturbines en zonnevelden. Ook was er vooral veel
onderzoek nodig.
 
Terugblik proces warmte
De betrokken stakeholders bij ‘warmte’ bestaan vooral uit direct betrokkenen zoals de netbeheerder,
lokale overheden, warmteleveranciers en woningbouwcorporaties.
 
Na het brede regionaal atelier eind juni 2019 zijn we het warmte-proces in november 2019 gestart
met brede kennissessies voor stakeholders om te zorgen dat iedereen over dezelfde informatie
beschikt. Er was een sessie met betrokken overheden en één voor woningbouwcorporaties.
 
In december 2019 vond een eerste atelier plaats met een brede groep warmte-stakeholders. Daar
werd de warmteatlas gepresenteerd. Belangrijk was ook de toelichting op de methodiek hoe de
potentiële regionale warmtebronnen te verdelen over de grote warmtevraagclusters in de regio.
 
Op basis van alle reacties uit het atelier is een eerste versie van de warmtestructuurkaart gemaakt.
Die is voorgelegd in een tweede atelier begin februari 2020 en besproken met betrokken
stakeholders. De stakeholders hebben daarnaast verdiepende onderzoeksvragen geformuleerd en
gebieden aangewezen waar behoefte is aan een nadere haalbaarheidstoets voor ontwikkeling van
warmte- oplossingen.
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In de loop van 2020 worden de vragen nader onderzocht en worden drie of vier quickscans naar
haalbaarheid uitgevoerd. Daarnaast zoeken we afstemming met de Regio Foodvalley over het
warmteverdelingsvraagstuk bij het cluster Renkum, en stemmen we af met de regio’s Cleantech en
Achterhoek over de inzet van de restwarmte van de papierfabriek Eerbeek en de RWZI in Olburgen.
Naast dit proces in de eigen regio nemen we deel aan de Gelderse klankbordgroep om te zorgen dat
de afstemming met andere RES-regio’s goed verloopt.
 
 

Naar 'Systeemefficiëntie' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.ht

ml?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=6)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=6
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Systeemefficiëntie
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/fX4bG.

De verschillende onderdelen van het energiesysteem zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Juist door ze in hun samenhang te onderzoeken en ontwikkelen ontstaan
kansen voor versnelling van de transitie. We doen een oproep om naast de technieken
waar het in de RES om gaat, ook andere technieken te blijven onderzoeken en erin te
investeren.
 

"Zoeken naar systeemefficiëntie betekent dat we kijken naar een optimaal
energienetwerk. Efficiënt gebruik en ontwikkeling van leidingen, stations en
andere onderdelen van het netwerk is belangrijk, omdat wijzigingen of uitbreiding
van het netwerk kostbaar zijn en betaald moeten worden door de gebruikers, de
inwoners dus." [NIBR, blz 17 en 18 (link: https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapport

age-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=17) ]
 

Energietransitie als systeem (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Onbalans en opslag (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Naar een robuust energiesysteem voor de regio (koppeling beschikbaar in het
onlineverhaal)
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/fX4bG
https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=17
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Energietransitie als systeem

Het systeem kunnen we op verschillende manieren indelen, bijvoorbeeld op gebruikersgroep:
gebouwde omgeving, grootschalige elektriciteit, mobiliteit, industrie en landbouw. Hoe we de
indeling ook maken, keuzes die binnen een sector worden gemaakt hebben invloed op het systeem
en daarmee op andere sectoren.
 
Een aantal voorbeelden illustreert de nauwe samenhang. Een deel van de transitie naar aardgasvrij
kunnen we niet opvangen met grote warmtenetten. Dit gedeelte gaat een grote elektriciteitsvraag
opleveren waar we met windturbines en zonnepanelen in kunnen voorzien. Hoe meer elektrificatie,
hoe meer er opgewekt moet worden. Tegelijkertijd is de transitie in de mobiliteit in volle gang.
Elektrisch rijden levert ook een extra vraag naar elektriciteit op. Binnen de industrie en mobiliteit
wordt ook gewerkt aan het gebruik van waterstof. Dit zijn een aantal voorbeelden van
elektriciteitsvraag die met windturbines en zonnevelden opgewekt moet worden. Stel dat
(ultra)diepe geothermie in de regio toch kansrijk blijkt, dan levert dat weer een daling van de
elektriciteitsvraag op. Daarom gaan we in elke stap van de transitie de onderdelen van het systeem
goed op elkaar afstemmen en de systeembenadering vasthouden. [NIBR, blz 15 (link: https://www.regio

an.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=15) ]
 
Rekenen aan het totale systeem
In de startnotitie hebben we afgesproken om de RES altijd in dit bredere perspectief te zetten. Dat
hebben we tijdens de bijeenkomsten de afgelopen maanden continu gedaan. Het open source
Energie Transitie Model (ETM) hielp ons om het bod-in-wording bij elke nieuwe ontwerpstap door te
rekenen. Dit model bevat rekenkundige relaties tussen de verschillende sectoren en technieken en
maakt het mogelijk het systeem in z’n totaliteit te beoordelen. Een voorbeeld van de relaties is: een
auto geladen wordt met groene stroom, wordt in het model gekoppeld aan de lokale
elektriciteitsopwekking. Het model doet voor elk uur per jaar een doorberekening. Voor het ETM zijn

https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=15
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uitgangspunten gehanteerd waarover op Gelders niveau afstemming is geweest en die toegepast
worden in de zes Gelderse RES-regio’s. Deze inzichten zijn nodig om inzichtelijk te maken wat de
impact is van de RES-doelstellingen en om deze te monitoren. Ook zijn uitgangspunten van het
Nationaal Programma RES in het ETM verwerkt. Zo is het ETM ligt het ETM aan de basis van een
groot aantal berekeningen en inzichten. Wij zitten als regio expliciet zelf aan de knoppen, onder
deskundige begeleiding van een energie-expert.
 
Het ETM geeft inzicht in:
 

Het huidige energieverbruik per energiedrager of sector
De huidige en toekomstige CO2 -uitstoot per energiedrager of sector

Indicaties van energieverbruik en duurzame opwekking in 2030 en 2050
Inzicht in mogelijke energiebesparing en maatregelen die daarbij horen
Effecten van duurzame energie-opwekking op onbalans tussen vraag en aanbod en de
mogelijkheid om de onbalans met behulp van opslag op te vangen

 
De landelijke afspraken binnen het Klimaatakkoord zijn bedoeld om landelijke doelstellingen van
49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Daarvoor is zijn de maatregelen van de RES nog lang niet

genoeg. Inzet op alle sectoren is nodig om deze doelstelling te bereiken. Gelderland heeft
ambitieuze afspraken gemaakt om in 2030 55% CO2-reductie te halen. Hieruit blijkt dat circa 3,5 TWh

grootschalige elektriciteitsopwekking nodig is als we dit volledig binnen de regio willen opwekken.
We zullen in de volgende fase van de RES deze inzichten verder uitwerken en met elkaar bespreken.
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Energie-infrastructuur

Onze elektriciteits-, gas- en warmtenetten gaan door de energietransitie ingrijpend veranderen. In
de toekomst zullen deze netten steeds verder geïntegreerd worden. Ook de netten zelf gaan
aanzienlijk veranderen in de nabije toekomst. Zo moet het elektriciteitsnet in hoog tempo worden
uitgebreid en er zijn aanpassingen nodig aan het gasnet. Op veel plekken wordt verkend of het
mogelijk is warmtenetten aan te leggen en te gebruiken. [NIBR, blz 18 (link: https://www.regioan.nl/media/

Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=18) ]
 
Niet alles is tegelijkertijd mogelijk, er moeten keuzes worden gemaakt. De infrastructuur voor
elektriciteit neemt fysieke ruimte in. Dat maakt inpassing tot een uitdaging in een dichtbevolkt land
als Nederland. [NIBR, blz 11 (link: https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pd

f#page=11) ]
 
Het elektriciteitsnet in Nederland bestaat uit een landelijk hoogspanningsnet (rode lijnen) van
TenneT, en een regionaal net van Liander. Bij de onderstations (blauwe stippen) is er een koppeling
tussen het hoogspanningsnet van TenneT en het regionale net van Liander. In de regio zijn er acht
onderstations, daarnaast zijn er nog 23 regel- en schakelstations (groene stippen) die lokale
aansluitmogelijkheden bieden voor grote klanten. [NIBR, blz 14 (link: https://www.regioan.nl/media/Netimp

actrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=14) ]
 
Het netwerk is niet exclusief op één regio gericht. De stations in de RES-regio Arnhem Nijmegen
bedienen ook het aangrenzende gebied en andersom. De ligging van de stations is gebaseerd op de
vraag. Dat verklaart waarom ze vooral dichtbij de industrie en steden liggen. Het bouwen van
nieuwe onderstations duurt vijf tot acht jaar. Het is daarom belangrijk om tijdig duidelijkheid te
krijgen over de benodigde netuitbreidingen.  (link: https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energiein

frastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf&page=14) [ (link: https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliothee

k/systeemefficientie/downloads_getfilem.aspx?id=1125800#page=14) Netbeheer Nederland - Basisinformatie
over energie-infrastructuur, blz 14] (link: https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructu

ur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=14) .
 

https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=18
https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=11
https://www.regioan.nl/media/Netimpactrapportage-RegioAN-conceptRES-def.pdf#page=14
https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf&page=14
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/systeemefficientie/downloads_getfilem.aspx?id=1125800#page=14
https://www.regioan.nl/media/Basisdocument-over-energieinfrastructuur-NBNL-digitaleversie-25oktober19.pdf#page=14
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Onbalans en opslag

Wanneer we alle onderdelen van het energiesysteem in samenhang bekijken, zien we een grote
uitdaging op ons afkomen. Windturbines en zonnepanelen leveren over het algemeen veel energie
op momenten waarop die niet gevraagd wordt. Vraag en aanbod zullen in de toekomst moeten
worden gestuurd of worden aangepast door middel van opslag. We zullen warmte en elektriciteit
soms een dag lang moeten opslaan, maar de opslag moet ook seizoenen kunnen overbruggen.
 
Dit vraagt innovatie en ondernemerschap die we komende jaren in de RES concreet gaan maken.
Een voorbeeld van innovatief denken: als overdag de wind hard waait en de zon schijnt wordt veel
elektriciteit opgewekt. Deze elektriciteit is op dat moment ‘over’ en waarschijnlijk in de toekomst op
die momenten ook erg goedkoop. Deze piek kan benut worden door de energie op te slaan in de
vorm van waterstof, zodat vrachtwagens deze kunnen tanken langs bijvoorbeeld de A15. Een piek
kan ook benut worden door hoge temperatuur warmtepompen grote warmtebuffers te laten vullen,
zodat deze in een kouder seizoen gebruikt kunnen worden in lokale warmtenetten die een hele wijk
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verwarmen. Dit zijn kansen waarop het energiesysteem van de toekomst in zal spelen. We gaan deze
kansen met elkaar in de komende stappen van de RES en brede energietransitie identificeren en
benutten. In de uitwerking naar RES 1.0 kijken we naar de mogelijkheden van innovatie oplossingen
zoals ‘smart grids’. We kijken hierbij goed naar schaal van de oplossingen; wat past lokaal en wat
past regionaal.
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Naar een robuust energiesysteem voor de regio

Binnen de regio zien we op dit moment al een aantal kansrijke clusters om te gaan experimenteren
met systeemefficiëntie. Ter illustratie noemen we een aantal voorbeelden:
 

De zone rond de A15 heeft een aantal zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden,
veel logistieke hallen met zonnepanelen op daken en heeft een grote energievraag voor
mobiliteit.
De afvalverbranders in de regio bieden mogelijkheden om tot integrale energiehubs te
transformeren. Zo wordt daar biogas gemaakt en wordt er nagedacht over duurzame
opwek en waterstofproductie.
In het NEXTGarden kassengebied liggen plannen voor een warmtenet en CO2-leidingen,

waar dichtbij elektriciteit wordt opgewekt en waar een grote hoeveelheid energie wordt
verbruikt. Wellicht kan rond Bergerden een warmtenet voor kassen geïntegreerd worden
met een warmtenet voor woningen. En er is onderzoek naar het ondergronds opslaan
van warmte met hoge temperatuur.

 
 

Naar ' Van, voor en door de regio' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapS

eries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=7)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=7
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Van, voor en door de regio
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/08KHar.

Iedereen in de RES-regio Arnhem Nijmegen krijgt met de RES te maken: overheden
(bestuurders, ambtenaren), inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
enzovoorts. Daarom is het belangrijk dat al deze partijen betrokken worden bij de RES.
Het uitgangspunt uit de Startnotitie (link: https://www.regioan.nl/media/Startnotitie-RES-Arnhem-Ni

jmegen-definitief.pdf) van, voor en door de regio hebben wij op de volgende wijze
doorvertaald in het proces.
 
Interactief samenspel (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
In gesprek met bestuurders (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
In gesprek met de stakeholders (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Communicatie en participatie (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Uitvoering: participatief, lokaal en integraal (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Ondersteund door de participatietafel (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/08KHar
https://www.regioan.nl/media/Startnotitie-RES-Arnhem-Nijmegen-definitief.pdf
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Interactief samenspel

Deze RES is van zestien gemeenten, drie waterschappen en de provincie Gelderland. We hebben een
werkorganisatie samengesteld waarin medewerkers vanuit de betrokken partners zijn
gedetacheerd. Zij hebben als taak het proces te organiseren. De Regiegroep (een afvaardiging van de
gemeenten, provincie, waterschappen en Liander) is opdrachtgever van de RES en legt besluiten
voor aan alle betrokken bestuurders in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO-D). De
leden van het PFO-D keuren documenten goed om voor te leggen aan de volksvertegenwoordigers
(de gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en de algemene besturen van de waterschappen) voor
besluitvorming. Naast de samenwerkende overheidspartijen is een grote, diverse groep
stakeholders intensief betrokken bij het opstellen van het voorlopige concept bod via een intensief
participatie- en communicatietraject.
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 Van stakeholderatelier naar bestuurlijk besluit

Kenmerkend voor de aanpak van het RES-proces in Arnhem Nijmegen is het werken in een
specifieke cyclus waarin de stakeholders, bestuurders en ambtenaren om beurten naar de RES-
opgaven kijken en voortbouwen op elkaars bevindingen. De eerste stap is steeds een atelier
(elektriciteit of warmte). De resultaten daarvan worden voorgelegd in een stakeholderintermezzo,
dat tot doel heeft om te toetsen of alle informatie goed verwerkt is, om keuzes te maken en het
gesprek over de inhoud te voeren. Daarna worden de stukken aangepast en toegelicht aan de
bestuurders in een bestuurlijk intermezzo. Vervolgens gaan de stukken naar de Regiegroep. Die
besluit deze al dan niet voor te leggen aan de bestuurders in het PFO-D. Dan start de cyclus opnieuw
met de volgende inhoudelijke stap die gemaakt wordt in een atelier.
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In gesprek met bestuurders

De zestien gemeenten van de RES-regio Arnhem Nijmegen kenden al een lichte vorm van
samenwerking en werken ook al langer samen aan duurzame opgaven. In het reguliere PFO-D zijn
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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. Voor de bestuurders zijn bestuurlijke
intermezzo’s georganiseerd. De raden, staten en algemene besturen van de waterschappen hebben
een belangrijke taak, zij nemen in 2021 het besluit over de RES 1.0. Zij worden geïnformeerd door
hun eigen organisaties. Het samenspel tussen wethouder, ambtenaar en griffie is daarin van belang.
De RES-werkorganisatie organiseert algemene informatiebijeenkomsten en stelt bouwstenenbrieven
op als basis voor informatienota’s voor raden, staten en algemene besturen. Na iedere bestuurlijke
bijeenkomst volgt een bestuurlijke notitie met de uitkomsten. Voor het raadplegen van de raden
over het voorlopige concept bod in de zomer van 2020, is tevens een handreiking opgesteld voor
gemeentelijke organisaties.
 
Uiteindelijk zetten we in op een unaniem regionaal besluit. Echter, ieder bestuur maakt haar eigen
afweging. Is er geen unanimiteit, dan volgt het Huis van Thorbecke en voegen we aan de RES 1.0 de
aantekening toe welke partijen het niet hebben vastgesteld.
 
 



30-9-2020 Van, voor en door de regio

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=972e4513a93d47fa96f0cd6dd0ab4a4b 6/16

In gesprek met stakeholders

Naast de overheden zijn ook andere partijen zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
en (vertegenwoordigers van) inwoners van cruciaal belang voor het slagen van de RES. Zij zijn vanaf
het begin betrokken met als doel betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid te creëren. De lijst
met stakeholders (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cd6a12226f984e0

98378a602edf5fc35&section=5)  bevat meer dan 450 namen met evenzoveel verschillende achtergronden.
 

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cd6a12226f984e098378a602edf5fc35&section=5
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Startschot in juni 2019
Het startschot voor het RES-proces werd gegeven tijdens een regionale startbijeenkomst in juni
2019. Op die bijeenkomst werd de aanpak om te komen tot het voorlopige concept bod toegelicht.
Daarna zijn voor het proces elektriciteit en warmte verschillende bijeenkomsten belegd, passend bij
de verschillende aanpakken. In het voorjaar van 2020 kwamen de twee sporen weer bij elkaar, in
aanloop naar het voorlopige concept bod.
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 Jongeren als stakeholders in de RES

Veel stakeholders zijn leden van bekende maatschappelijke- en (semi)overheidsorganisaties.
Jongeren zijn daarin een aparte doelgroep. En geen onbelangrijke, het gaat namelijk om hun
toekomst. Tijdens de demonstraties vorig jaar lieten ze zien dat ze zich (terecht) druk maken over de
klimaatproblemen. Gebleken is dat jongeren minder moeite hebben met de effecten van de
energietransitie en dat kan helpen om het andere perspectief te zien. Een brede oproep aan
jongeren om te participeren in de RES heeft geleid tot deelname van jongeren via AGREEn. AGREEn
is een jonge, internationale studentenorganisatie die een brug slaat tussen de laatste
wetenschappelijke kennis en duurzaamheidsproblematiek van bedrijven, organisaties en overheden.
Met een kleine groep studenten nemen zij deel aan alle ateliers en stakeholderintermezzo’s en
zorgen voor een stem van de jongeren aan de participatietafel (zie paragraaf 5.6). Komende periode
gaan wij met de jongeren in gesprek om te onderzoeken wat zij nog meer kunnen betekenen in de
RES en hoe zij een podium kunnen krijgen.
 
Foto: Fossielvrij NL (link: https://gofossilfree.org/nl/)

 
 

https://gofossilfree.org/nl/
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Communicatie en participatie

De RES kent een relatief hoog abstractieniveau wat doorgaans een beperkte groep inwoners
aantrekt, namelijk diegenen die al actief zijn bij de energietransitie. We willen dat alle inwoners
zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de RES, vooral als het concreter wordt waar zonnevelden of
windturbines gerealiseerd gaan worden. Duidelijk moet zijn waarom deze ingrijpende maatregelen
nodig zijn en wat het oplevert voor de regio. Communicatie is daar een belangrijk hulpmiddel bij.
 
Gemeenten staan dicht bij hun inwoners en zijn al langer bezig om hun inwoners actief mee te
nemen in de energietransitie. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor communicatie en
participatie bij de gemeenten. Voor inwoners moet het duidelijk zijn waarover ze mee kunnen
denken, wanneer zij invloed kunnen uitoefenen en hoe ver hun invloed reikt. Uiteindelijk nemen de
volksvertegenwoordigers het besluit.
 
De RES-werkorganisatie zorgt voor afstemming tussen de gemeenten en ondersteunt waar nodig.
Zo is er een platform opgezet waar alle communicatiemedewerkers lid van zijn met als doel uit te
wisselen, vragen te stellen en de communicatie naar buiten waar mogelijk af te stemmen. Daarnaast
worden lokale en regionale media gevoed met informatie over de RES die voor de inwoners
interessant kan zijn en vindt hierover onderling afstemming plaats. Communicatie naar stakeholders
die deelnemen aan het RES-proces gaat via de nieuwsbrieven. Na ieder atelier volgt een nieuwsbrief
met de uitkomsten van het atelier ter voorbereiding op een intermezzo. Daarnaast verzorgen we
algemene nieuwsbrieven.
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Enquête

Om een eerste inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van de RES-regio Arnhem Nijmegen
denken over duurzaamheid in het algemeen en gebruik en opwekking van (schone) energie in het
bijzonder is begin 2020 een representatieve enquête gehouden. Uit de enquête (link: https://www.regioa

n.nl/res-regionale-energiestrategie/enquete)  (resultaten volgen in juni 2020) blijkt onder andere dat er een
groot potentieel draagvlak is voor duurzamer omgaan met energie, een meerderheid vindt energie
besparen urgent. Circa de helft van de ondervraagden heeft geen moeite met een zonnepark
grenzend aan hun wijk. Voor windmolens is er minder draagvlak: dat ligt op ongeveer dertig procent.
Vier op de tien inwoners geeft aan geïnteresseerd te zijn in aankoop van energie uit een lokaal park.
In financiële participatie in of mede-eigenaarschap van energieparken is circa dertig procent
geïnteresseerd.

https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/enquete
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Participatie in de RES

Meedenken en invloed uitoefenen in de planvormingsfase tot en met (mede)eigenaarschap in
grootschalige zon- en windparken zijn belangrijke middelen om de acceptatie van zonnevelden en
windturbines te vergroten. Dit geldt overigens ook voor de warmtetransitie. In het proces om te
komen tot de RES 1.0 zetten we in op de meedenkkracht, wensen en ideeën van een brede groep
stakeholders. In de uitvoeringsfase werken we aan participatie op lokaal niveau. We zorgen dat
voorwaarden worden gecreëerd die inwoners en bedrijven stimuleren en faciliteren om zelf energie-
initiatieven op te zetten. Ontwikkelingen waarbij lokale partijen het initiatief nemen en eigenaar zijn,
zorgen namelijk voor meer maatschappelijke betrokkenheid, acceptatie en lokale meerwaarde. Zo
ontstaat ook een meer eerlijke verdeling van de lasten en de lusten.
 
Een aantal gemeenten in de regio heeft al ‘spelregels’ in haar beleid opgenomen, zoals het streven
naar vijftig procent lokaal eigendom (link: https://www.regioan.nl/media/Factsheet-50-eigendom-van-de-lokale-o

mgeving-PC-maart-2020.pdf) . We streven ernaar dat alle gemeenten dit soort ‘spelregels’ in haar beleid
opnemen. Daarvoor werken we aan een aanpak met verschillende modellen voor het borgen
van lokaal eigendom in gemeentelijk beleid (link: https://www.regioan.nl/media/Lokaaleigendominbeleid-Ener

gieSamen-maart2020.pdf) . We betrekken partijen die hier kennis en ervaring mee hebben en gaan op
zoek naar goede voorbeelden en ideeën. Een voorbeeld hiervan zijn de masterclasses over lokaal
eigendom die de Participatiecoalitie  (link: https://www.regioan.nl/media/Menukaart-RES-PC-LowRes.pdf) (een
samenwerking tussen HIER, de Natuur- en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA
bewoners) organiseert.
 
 

https://www.regioan.nl/media/Factsheet-50-eigendom-van-de-lokale-omgeving-PC-maart-2020.pdf
https://www.regioan.nl/media/Lokaaleigendominbeleid-EnergieSamen-maart2020.pdf
https://www.regioan.nl/media/Menukaart-RES-PC-LowRes.pdf


30-9-2020 Van, voor en door de regio

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=972e4513a93d47fa96f0cd6dd0ab4a4b 13/16

Uitvoering: participatief, lokaal en integraal

De energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland, ZLTO en LTO hebben in de ontwerpfase van de
RES nadrukkelijk gepleit voor verdere invulling van de zoekgebieden op het lokale niveau. Dat zal
namelijk de mogelijkheden voor lokale participatie vergroten. Dit gaan we doen na het opleveren
van het concept bod op 1 oktober 2020. De zogenoemde ‘pijplijnprojecten’ en de zoekgebieden
worden dan uitgewerkt met betrokken stakeholders en initiatiefnemers. Dit is een traject dat de
gemeente faciliteert en ondersteunt, om zo een lokale invulling te geven aan de projecten. De
energiecoöperaties kunnen hierin een vliegwiel zijn. Onderling kunnen de coöperaties elkaar
versterken en gezamenlijk kunnen ze projecten aanjagen en opstarten en inwoners daarin laten
delen. Ook samenwerking tussen ontwikkelaars en coöperaties is aan de orde.
 
Het lokaal uitwerken van de opgaven biedt ook ruimte om koppelkansen te benutten en te komen
tot een integraal plan. Onderzocht wordt of opgaven in hetzelfde gebied gecombineerd kunnen
worden. Denk daarbij aan natuur- en wateropgaven, versterking van landschapsstructuren,
recreatie, et cetera. Ook wordt gekeken wat de gevolgen van de komst van een zonnepark of
windmolen zijn voor de omgeving. De landbouworganisaties als ZLTO en LTO vrezen bijvoorbeeld
dat als er niet integraal wordt ontwikkeld, de functionele landbouwstructuur wordt aangetast. Dat
zou de ontwikkeling van agrarische bedrijven beperken. Windmolens en zonnevelden raken namelijk
niet alleen het betreffende perceel zelf maar beïnvloeden ook de omliggende kavels, en de
gebiedsstructuur. Zij zien zeker ook kansen, bijvoorbeeld door het meekoppelen aan opgaven zoals
vrijkomende agrarische bebouwing, stikstof, koolstofvastlegging, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
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Om gemeenten en stakeholders te helpen bij het benutten van de meekoppelkansen, bieden we
vanuit de werkorganisatie in het najaar van 2020 een ‘uitvoeringshandreiking’ aan. Die geeft aan
welke elementen op lokaal niveau besproken moeten worden rond de uitvoering van de RES. De
handreiking helpt gemeenten het gesprek met inwoners en lokale stakeholders te voeren en helpt
initiatiefnemers te komen tot een integraal plan.
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Ondersteund door de participatietafel

Het betrekken van inwoners en andere (maatschappelijke organisaties) is complex. Daarom is een
‘participatietafel’ opgezet. Deelnemers aan deze tafel zijn afkomstig van onder andere gemeenten,
energiecoöperaties, GNMF, ontwikkelaars, inwoner- en landbouworganisaties. Zij denken mee en
adviseren over participatie in de brede zin van het woord en delen hun kennis en inzichten over de
belangen en motieven. De eerste bijeenkomst vond plaats op 30 april 2020. Zij gaven veel input en
schreven mee aan dit hoofdstuk ‘Van, voor en door de regio.’ De participatietafel zal zich ontwikkelen
en blijven adviseren zolang nodig.
 
Eerste adviezen van de Participatietafel:

Deel kennis over bewonersparticipatie.
Zorg voor urgentie en bewustwording onder inwoners. Gebruik daarvoor een breed scala
aan communicatiemiddelen en maak onderscheid tussen de verschillende doelgroepen.
Borg participatie in lokaal beleid.
Breng participatie onder de aandacht van bestaande tools en ontwikkel tools voor
participatie zoals een handreiking voor gemeenten.
Participatie vraagt om maatwerk.
Creëer een beweging en ga lokaal aan de slag: participatief, gebiedsgericht en integraal.
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Naar 'De RES als springplank' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/in

dex.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=8)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=8
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De RES als springplank
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/1eTGnO.

Met dit voorlopige concept bod markeren we een startpunt voor de regio als het gaat om
de Regionale Energiestrategie. We bouwen het de komende jaren verder uit, vanuit onze
visie op een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Wij zien de RES als springplank daarvoor.
In dit hoofdstuk geven we aan wat er nodig om onze ambities te verwezenlijken en hoe
we dat met elkaar gaan organiseren. Dat begint met het beperken van belemmeringen
en eindigt met de wijze van samenwerking.
 
Belemmeringen verkleinen (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Opschalen, verbreden en verbinden (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Samenwerking op weg naar RES 1.0 (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Planning RES 1.0 (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/1eTGnO
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Belemmeringen verkleinen

Als regio maken we graag onze ambities op het gebied van duurzame opwekking van energie en de
warmtetransitie waar. Dat kan niet zonder de hulp van het Rijk. We roepen het Rijk op om met de
biedingen van de 30 RES-regio’s het bestaande beleid zo te vernieuwen dat de het de gewenste
energietransitie mogelijk maakt. We doen daarvoor enkele aanbevelingen:

Geef duidelijkheid over de ruimte die er is of kan komen binnen Natura2000-beleid voor
zon- en windprojecten, waarbij de natuur in stand wordt houden zoals bedoeld is.
Bepaal vanuit Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf welke ruimte geboden kan worden in
laagvlieggebieden, hoogtebeperkingen bij luchthavens en radarstations voor meer
grootschalige elektriciteitsopwekking. Op dit moment wordt vooral ingezet op
zonnepanelen op daken op de defensieterreinen en zijn er veel restricties voor
windturbines.
Stimuleer verdere samenwerking met partijen die werken aan infrastructuur.
Rijkswaterstaat en ProRail werken primair aan de veiligheid en doorstroming van de
infrastructuur. Hun beleid biedt nog maar beperkt ruimte voor duurzame
elektriciteitsopwekking. In bijna elke RES-regio worden juist veel kansen gezien langs
infrastructuur. Het is tijd voor meer samenwerking en heroverweging van bestaande
richtlijnen.
Kom als Rijksoverheid met een landelijke aanpak waarmee overheden lokaal
zonnepanelen op daken kunnen stimuleren of zelfs afdwingen. Dit past in de
voorkeursvolgorde van de ‘zonneladder’: eerst op dak en dan op de grond.
Zorg dat de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering op orde zijn. Het uitwerken van
het bod is relatief eenvoudig. De uitvoering over een aantal jaar is een uitdaging op zich.
Er moeten vele tientallen projecten gerealiseerd worden. Het gaat om een groot aantal
windturbines en miljoenen zonnepanelen. Er zijn specialisten en vakmensen nodig voor
ontwerp en aanleg. Zorg voor goede opleidingen en stimuleer omscholing.

https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkvoorbeelden/1593488.aspx?t=Rijksgronden-bieden-kansen-voor-de-RES
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Geef de netbeheerder ruimte om met innovatieve oplossingen te komen in de
energietransitie.
Breng partijen in stelling die regie voeren op de benodigde warmtetransitie. Dat kan door
te zorgen voor beter aansluitende wet- en regelgeving voor het uitrollen van
warmtenetten, hogere en structurele financiële ondersteuning voor alternatieve
warmtevarianten (waaronder warmtenetten) via subsidies of Rijksbijdragen en een
structurele Rijksbijdrage voor het ambtenarenapparaat om de warmtetransitie ook
daadwerkelijk in goede banen te leiden, te begeleiden en uit te voeren.
Voor een succesvolle uitvoering doen we tevens de oproep aan het Rijk voor een
structurele rijksbijdrage voor implementatie, evaluatie en actualisatie RES.

 
Naast het Rijk, roepen we ook provincie Gelderland op om provinciaal beleid (o.a. rustgebieden voor
ganzen) te onderzoeken op mogelijkheden.
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Opschalen, verbreden en verbinden

Opschalen
Met dit voorlopige concept bod van 1,68 TWh aan duurzame elektriciteit zijn we er nog niet. Het is
een eerste stap op weg naar volledige energieneutraliteit in 2050. In dit bod zijn nagenoeg alle
onderdelen meegenomen die voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak hebben om ze als
‘kansrijk’ te benoemen. Uiteraard is het lokale gesprek met inwoners en raadsleden nodig om het
daadwerkelijke draagvlak te peilen. De stakeholders hebben in de afgelopen maanden een veelvoud
aan zoekgebieden op de kaart gezet. Die hebben allemaal de potentie om aan het bod toegevoegd
te worden. Elke twee jaar wordt de RES geüpdatet. We bekijken de gebieden opnieuw in het traject
naar de volgende versies, richting 2030 en verder.
 
Opgemerkt wordt dat de huidige ligging van de zoeklocaties niet geheel gelijk verdeeld is over alle
gemeenten. Dat heeft ook een reden. In sommige gemeenten is het op dit moment niet mogelijk
een of meerdere zoeklocaties aan te wijzen vanwege restricties en mogelijkheden vanuit beleid en
regelgeving. Dat ontslaat de gemeenten die dit betreft niet van hun plicht om door te blijven zoeken
naar mogelijkheden om hun bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Deze onevenredige
verdeling leidt ook tot onevenredige verdelingen van de inspanning (kosten, menskracht) en risico’s.
Partijen geven aan dat hier op een of andere manier compensatie tegenover zou moeten staan.
Daarom is een eerste verkenning gestart naar wat we verstaan onder inspanningen, welke
voordelen en nadelen er zijn en waar compensatie uit zou kunnen bestaan. En het is interessant om
te verkennen hoe gemeenten elkaar kunnen helpen en welke rol de Provincie hierin kan spelen.
 
Voor warmte geldt dat de indicatieve warmtestructuurkaart een geschikte basis is om structureel het
gesprek te voeren over de verdeling van warmte in de regio. De kaart is een momentopname en zegt
nog niet of een alternatief warmtesysteem ook realiseerbaar is. De komende tijd komt aanvullende
informatie uit onderzoek beschikbaar over warmtebronnen die nu nog niet of onvoldoende in beeld
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zijn, zoals de inzet van geothermie en aquathermie. Ook zoeken we afstemming met aangrenzende
regio’s Foodvalley, Cleantech, Achterhoek en Noordoost Brabant om het gesprek op te starten. De
warmtestructuurkaart wordt op basis daarvan in RES 1.0 verder aangescherpt en ingekleurd.
 
Verbreden en verbinden
Het ontwerpproces dat achter ons ligt, is een integraal proces geweest. Deze integrale aanpak zetten
we voort in de stappen die volgen. Dit vereist dat we meer met elkaar in gesprek gaan en uit onze
vertrouwde zone stappen. We worden ondersteund door verschillende instrumenten. De
toekomstige Omgevingswet stuurt bijvoorbeeld op het maken van integrale afwegingen en het
betrekken van de directe omgeving bij het proces. En onderdelen van de opgaven van de RES
worden integraal onderdeel van lokale omgevingsvisies. Ook het starten van een MER-proces helpt
om vroegtijdig en volledig onderzoek te doen naar milieuaspecten en zo breder en integraler te
kijken en te denken.
 
Er lopen meerdere programma’s in de regio waaraan de RES kan worden gekoppeld zoals de recent
vernieuwde mobiliteitsagenda of de verschillende Ruimtelijke Adaptatie Strategieën (RAS’en) die
volgen uit de aanpak van klimaatadaptatie. Hierdoor ontstaat horizontale verbreding. Door het
regionale niveau te verbinden met het lokale, ontstaat verticale verbreding. Op lokaal niveau vindt
het participatieproces rond de RES plaats en onderzoeken gemeenten, voor zover nodig, op welke
wijze zij het beleid dat voortkomt uit de RES in hun eigen beleid kunnen verankeren. Op regionaal
niveau blijven we elkaar helpen en versterken.
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daarvan zich tot de werkorganisatie? Vast staat dat een volgende fase ook vraagt om andere taken
en daarmee andere competenties en rollen.
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Planning RES 1.0

1 oktober 2020 is de deadline voor het opstellen van het concept bod. Daarna volgt de fase van het
concept bod tot en met RES 1.0 op 1 juli 2021.
 
Fase tot concept bod (1 oktober 2020)
Het uitstel dat het Nationaal Programma RES gaf vanwege de maatregelen voor het coronavirus
biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan de besluitvorming de volksvertegenwoordigers te
consulteren. Gemeenten, waterschappen en provincie nemen de voorbereidingen en eerste stappen
daarvoor in de periode juni- september.
 
Uiterlijk 15 september nemen alle colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en de
algemene besturen van de waterschappen een besluit over het concept bod.
 
Fase tot RES 1.0 (1 juli 2021)
Het Planbureau voor de Leefomgeving toetst het concept bod tussen oktober 2020 en februari 2021.
Ook bespreken we de concept RES met het Nationaal Programma RES. De hieruit voortvloeiende
suggesties en tips verwerken we in het definitieve bod, RES 1.0.
 
RES 1.0 biedt een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt om tot uitvoering van de
elektriciteitsprojecten uit het concept bod te komen. En het geeft ook aan wanneer de plannen
vertaald worden naar de instrumenten van de toekomstige Omgevingswet in 2021 en
vergunningverlening in 2025. Daarnaast wordt in RES 1.0 voor het onderwerp warmte aangeven hoe
het regionale niveau en de gemeenten zich verhouden, welke partijen betrokken zijn en hoe
informatie over en weer wordt overgenomen in de warmtetransitieplannen.
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In de periode na 1 oktober werken we verder aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak op de
manier zoals beschreven in hoofdstuk 5.
 
We gaan ervan uit dat we op 1 juli 2021 een gedragen definitief bod hebben en dat daarmee de RES
1.0 voor RES-regio Arnhem Nijmegen een feit is. Met inzet van alle partijen pakken we daarna de
uitvoering op. Met dit bod ligt er een stevige basis, opgesteld van, voor en door de regio.
 
 

Naar 'Over de RES' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5

6d45f72609745239535cbcc48525165&entry=9)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=9
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Samenwerking op weg naar RES 1.0

Ons voornemen is om de samenwerking tussen alle stakeholders in de RES verder te versterken.
Publieke en private partijen zullen ieder hun eigen rol nemen. De RES is van ons allemaal en daarom
blijven we ook in de toekomst werken volgens het principe van, voor en door de regio en zien we de
RES als springplank voor een structurele en professionele samenwerking. Een samenwerking die ook
nodig is omdat de komende jaren veel regionale projecten voor elektriciteit en warmte gaan starten.
Er zal soms extra kennis nodig zijn bij gemeenten om bepaalde vraagstukken uit te werken of te
onderzoeken. Welke vragen dat zijn, is nu nog niet te zeggen. Het vraagt om regie en regionale
afstemming zodat niet elke overheid het wiel zelf uit hoeft te vinden. De benodigde samenwerking
en organisatie daarvoor, onderzoeken we samen met onze partners in de regio en brengen we na
de zomer van 2020 in beeld.
 
In Regio Arnhem Nijmegen loopt op dit moment een 'versterkingsproces (link: https://www.regioan.nl/ver

sterkingsproces) ' gericht op verdergaande regionale samenwerking. De omvang en de complexiteit van
de opgaven van de RES vragen om een nauwere samenwerking en dat gegeven zal in het
'versterkingsproces' ook een rol moeten spelen. Zet daarnaast de meerwaarde van de koppeling van
de RES-opgaven aan ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven en een eerste stap naar nauwere
samenwerking op regionale schaal is geboren. Integraliteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit
zijn daarin vervolgens belangrijke uitgangspunten. Hoe de samenwerking exact wordt vormgegeven,
is onderwerp van onderzoek wat verder reikt dan de RES.
 
Ook de werkorganisatie zal haar huidige rol en taak in de volgende fasen van de RES onder de loep
nemen. Is zij na 1 juli 2021 nog nodig? En zo ja in welk rol en hoe past de werkorganisatie in het
versterkingsproces? En hoe verhoudt de Routekaart van de Regio zich tot de RES en de uitvoering
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Over de RES
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/TGjT1.

Onderstaande onderwerpen gaan in op de betekenis van de Regionale Energiestrategie.
 
Wat is de RES? (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Waarom een RES? (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Wanneer een RES? (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
Wie doen mee? (koppeling beschikbaar in het onlineverhaal)
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/TGjT1
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Wat is de RES?

Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

In de RES (Regionale Energiestrategie) onderzoeken we in Regio Arnhem Nijmegen met veel partijen
de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van
warmtebronnen.
 
Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het
elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het
aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?
 
Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is een manier om samen te werken aan de
energietransitie. De RES is ook een document waarin de keuzes voor de wijze van opwekking van
duurzame elektriciteit en het gebruik van warmtebronnen staan beschreven en op welke wijze
transport van de elektriciteit en warmte plaatsvindt. In de RES staan concrete zoekgebieden en een
planning voor de uitvoering.
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Waarom een RES?

Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

We zijn in Nederland begonnen met het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Ons land
wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een
betere toekomst voor ons en onze kinderen.
 
Klimaatakkoord
In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-
uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Dit kan onder andere door
over te schakelen van fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas op duurzame energiebronnen
zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te
maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord.
 
Evenveel energie opwekken als gebruiken
Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken.
Waar is ruimte? En hoeveel? Voor windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is
daar aansluiting op het electriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken
en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel
haalbaar?
 
Dertig RES’en
Elektriciteit opwekken houdt niet op bij de grens van de gemeente en de regio. Daarom werken we
in Regio Arnhem Nijmegen, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale
Energiestrategie: de RES Regio Arnhem Nijmegen. In het klimaatakkoord is onder andere
afgesproken dat alle regio’s samen in 2030 ten minste 35TWh aan grootschalige duurzame
elektriciteit op land opwekken.
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Wanneer een RES?

Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

De eerstvolgende deadline is op 1 oktober 2020. Dan moet het het concept bod klaar zijn. Het
Planbureau voor de Leefomgeving maakt onafhankelijke analyses. Zij legt alle concept RES’en naast
elkaar en rekent ze door. De regio kan die analyses gebruiken voor het concreter maken van de
concept RES. Dat wordt de RES 1.0. De RES 1.0 moet op 1 juli 2021 vastgesteld zijn door de
gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Hierna start de
uitvoering. Eind 2018 zijn we met dit traject begonnen.
 
Na 2021 herijkt iedere energieregio elke 2 jaar de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of
ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar
mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen
afkomt.
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Wie doen mee?

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen met
zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. U kunt ook meedoen. Wij doen een speciale
oproep aan jongeren om mee te praten over de beslissingen die van het grootste belang zijn voor
hun toekomst.
 
Gemeenten:
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.
 
Waterschappen:
Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe.
 
Provincie:
Gelderland
 
Netbeheerder:
Liander
De netbeheerders hebben een speciale rol in de RES: zij bekijken wat de impact van de plannen is op
het toekomstige warmtenet en het elektriciteitsnet.
 
Stakeholders:
Wij proberen een zo breed mogelijke groep stakeholders bij de totstandkoming van de RES te
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betrekken. Op onze uitnodigingslijsten voor de bijeenkomsten staan bijna 500 adressen. Dat zijn
onder andere energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties,
onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, terreinbeherende organisaties en inwoners.
 
 

Naar 'Oplegnotitie en reacties' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSerie

s/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=10)

https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=10
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Oplegnotitie en reacties
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map Journal.

Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/1eqm5P0.

In de zomer van 2020 hebben alle betrokkenen bij RES Arnhem Nijmegen de
mogelijkheid gehad te reageren op het bod zoals dat op 5 juni 2020 is gepresenteerd (het
voorlopig concept bod). Er zijn reacties binnengekomen vanuit gemeenten en
stakeholders. Alle reacties zijn verzameld in een notitie.
 
Elke gemeente besloot zelf of en op welke wijze zij de raadsleden wilde consulteren.
Vandaar dat u in de notitie bij sommige gemeenten wel de inbreng van de raadsleden
vindt en bij andere niet. Een enkele gemeente heeft ook de inwoners geconsulteerd en
heeft de opbrengst uit die bijeenkomsten toegevoegd. 
 
Op 1 juli is de volgende versie van de RES af; de RES 1.0. De aankomende maanden
worden de opmerkingen vanuit de stakeholders en gemeenten meegenomen bij het

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://arcg.is/1eqm5P0
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werk aan de RES 1.0.
 
Wilt u de notitie printen? Download dan de pdf (link: https://www.regioan.nl/media/RESAN-opleg

notitie-conceptbod-30092020.pdf) (rechtermuisknop 'Opslaan als')
 
 

Naar 'Leeswijzer' >>> (link: https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?a

ppid=56d45f72609745239535cbcc48525165&entry=1)

https://www.regioan.nl/media/RESAN-oplegnotitie-conceptbod-30092020.pdf
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