
Elektriciteit – Rijk van Voskuilen

17-12-2020 1



Aanpak
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Intermezzo Intermezzo



Tussenstand bod

• Aanpassingen gemeentelijk beleid

• Alleen zoekgebieden met beleid(svoornemen). “Daar staan wij als gemeente niet achter”

• Projectenlijst Ninox; update gemeenten, subfasering (nog niet berekend)

• Zoekgebieden met potentie, deels ‘geladen’ met projecten

• Zoekgebieden soms handmatige beperking in potentie vanuit beleid

• Zon op dak Gelderse update onderweg. Nijmegen en Arnhem aangesloten

• Verspreidde kleinschalige zonnevelden in categorie ‘no regrets’ wordt concreet gemaakt
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Gemeentelijk beleid
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• Door beleid van 39 
naar 20 zoekgebieden

• 3 zoekgebieden wind 
overgebleven

• Aantal gemeenten 
beleid in ontwikkeling, 
niet op kaart



Concept elektriciteitsladder RES 1.0

Concept RES 1,68 TWh
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Dec 2020 1,38 TWh



Consequenties

• Beredeneerd vanuit 16x beleid

• Geen keuzes gemaakt in efficiëntie infrastructuur, dit is erg duur

• Zon/wind verhouding klopt niet

• Confetti

• Aantal projecten (ruim 70)

• Projecten Buiten zoekgebieden (50%)

• Projecten Liander (120 extra)

• Geen regionale ruimtelijke afspraken

• Atelier ruimtelijke afspraken met ruimte experts

• Bestuurlijke ruimte nodig

• Maak mogelijkheden concreet

> Willen we de kwaliteit en/of kwantiteit van de RES AN verhogen?
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Wet-/regelgeving
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• Meer potentie dan 
beleid

• Provinciaal 
aanwijzingsbesluit i.r.t. 
regionale afspraken

• Aan bestuurders 
voorgelegd



Ideeën provincie
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Bestuurlijk intermezzo

• Alle bestuurders hebben een helder beeld van de status

• In gezamenlijkheid meer van de potentie benutten in een verkenning

• Visualiseer de ruimtelijke impact van veel zonnevelden en de opties voor windturbines

• Opdracht voor verdieping in clusters

• Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen

• Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rheden, Doesburg (?)

• Ateliers in januari, voorbereiding met ambtenaren

• Voorbehoud vanwege lockdown > Eva
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Stellingen/vragen

Is de nieuwe doorrekening als koers voor 

definitief RES 1.0 voor u aanvaardbaar ?
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