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Inleiding 

In het voorjaar van 2018 hebben Provinciale Staten het initiatiefvoorstel klimaat (PS2018-39) aangenomen. 

Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een Klimaatplan met als doel 55% CO2 reductie in 2030 in 

Gelderland en 100% klimaatneutraliteit in 2050. In de voorjaarsnota 2018 hebben Provinciale Staten motie 

18M38 aangenomen waarin zij, o.a. constaterende dat het initiatiefvoorstel Klimaat is aangenomen, een 

voorstel vragen voor een langjarig investeringsprogramma. Dit programma moet worden opgenomen in de 

uitwerking van het initiatiefvoorstel Klimaat. 

Met motie 18M39 hebben Provinciale Staten aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met gemeenten 

langs hoofdinfra om hen grootschalige (wind) energieprojecten te laten realiseren. 

In de Omgevingsvisie is energietransitie één van de 7 ambities: “een versnelde energietransitie, gericht op 

forse vergroting van het aandeel duurzame energie en passend bij de Gelderse kwaliteiten.” 

Het afgelopen jaar hebben de gezamenlijke provincies samen met medeoverheden en maatschappelijke 

partijen onderhandeld over het Klimaatakkoord. Aan de basis van de provinciale inzet ligt de 

Investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland”. Deze Investeringsagenda, waarvan de Regionale 

Energie Strategieën (RES) onderdeel uitmaken, hebben provincies samen met gemeenten en waterschappen 

aan de formerende partijen aangeboden tijdens de Kabinetsformatie. Deze inzet leidde tot het Interbestuurlijk 

Programma (IBP), dat op 14 februari 2018 ondertekend is door provincies, Rijk, gemeenten en 

waterschappen. In het IBP hebben de overheden afgesproken het Nationaal Programma RES te ontwikkelen 

en gezamenlijk deel te nemen aan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. De Regionale 

energiestrategieën maken een belangrijk onderdeel uit van het  Klimaatakkoord. Met de RES krijgen regio’s de 

ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie concreet te 

beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is.  

In Gelderland werken zes regio’s aan het opstellen van een RES conform afspraken uit het Klimaatakkoord. 

De provincie faciliteert deze regio’s. 

 

In de begroting voor 2019 staat dat de opgave voor 55% CO2 reductie in 2030 en 100% klimaatneutraal in 

2050 samen  met partners zoals maatschappelijke organisaties, burgers en andere overheden gerealiseerd 

wordt. Uit de begrotingstekst: 

“Met de agenda klimaat en energie sluiten we aan op de programmalijnen van het Klimaatakkoord en het 

GEA: 

- gebouwde omgeving 

- opwek duurzame elektriciteit 
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- industrie 

- landbouw en landgebruik 

- mobiliteit 

- overstijgende onderwerpen (innovatie, scholing, communicatie, draagvlak). 

De uitvoering van het landelijk akkoord op het gebied van elektriciteit, industrie en gebouwde omgeving 

willen we uitgewerkt zien in de regionale energiestrategieën (RES).” 

 

Hierna volgt een beschrijving van het Gelderse proces, de planning en de stand van zaken per regio ende 

relevante afspraken uit het Klimaatakkoord. 

 

Klimaatakkoord 

Omvang van de landelijke elektriciteitsopgave 

In 30 regio’s in Nederland worden landsdekkend RES-en opgesteld. Deze RES-en geven invulling aan het 

nationale doel van 49% CO2 reductie, voor in ieder geval de gebouwde omgeving en elektriciteit. De nationale 

doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 is vertaald naar een opgave voor grootschalige opwek:  

afgesproken is dat de 30 RES-en gezamenlijk moeten optellen tot 35 TWh grootschalige opwek. 35 TWh is het 

equivalent van ongeveer 3700 - 5000 windmolens.  

De basis voor deze 35TWh is een doorrekening op nationaal niveau van cijfers uit 2017 (Nationale 

Energieverkenning NEV). Berekend is hoeveel grootschalige opwek nog nodig is in 2030 als alle maatregelen 

genomen zijn zoals  besparing, zon op daken, en de maatregelen voor landbouw, industrie en mobiliteit. In de 

berekening is een extra elektriciteitsvraag (12 TWh) meegenomen vanuit andere sectoren. Extra 

elektriciteitsvraag is het gevolg van overstap van fossiele brandstoffen op elektriciteit, bijvoorbeeld elektrisch 

vervoer. 1  Conclusie uit de doorrekening is dat 84 TWh grootschalige duurzame opwek nodig is. Daarvan kan 

in 2030 49 TWh worden opgewekt met wind op zee, zodat op land nog 35 TWh nodig is. Ongeveer de helft 

daarvan  (17 TWh) is al gerealiseerd ofwel zit in bestaande plannen.  

 

productiebronnen Basispakket 49% (bij 12 TWh 

extra vraag als gevolg van 

elektrificatie) 

Wind op zee 49 TWh 

Hernieuwbaar op land > 15 kW 35TWh (waarvan 18 TWh in 

bestaande plannen) 

Totaal  84 TWh 

 

De landelijke opgave van 35 TWh is techniekneutraal, maar in de praktijk zullen in 2030 vooral zon en wind 

gebruikt worden. Andere technieken zijn dan nog niet uitontwikkeld of gerealiseerd (b.v. geothermie) en/of 

kunnen een beperkte bijdrage leveren (b.v. waterkracht). Er is rekening gehouden met realisatie van zon op 

dak van 7 TWh. Als er landelijk meer  dan 7TWh wordt gerealiseerd mag dat afgetrokken worden van de 

35TWh en hoeft er dus minder grootschalige opwek te worden gerealiseerd. 

                                                                 
1 De totale extra elektriciteitsvraag die voortkomt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord is naar 

verwachting hoger dan 35TWh.  
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Inhoud RES 

In de RES werken overheden, samen met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en 

warmte), bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. De in de RES gemaakte 

keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten. 

De RES richt zich op 2030, met een doorkijk naar 2050.  

Doel van de RES is drieledig: 

- een product waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen moeten worden gehaald op welke 

termijn,  

 
- een belangrijk instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te 

organiseren. De RES vormt een bouwsteen voor het omgevingsbeleid. 

- een proces, een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren. De 
RES is de start van een uitvoeringstraject, waarin partijen projecten concretiseren en realiseren.  

Uiterlijk 1 juni 2020 wordt een concept RES opgeleverd.  Daarin staat:  
- een regionale invulling van het op te stellen vermogen in TWh, de zoekgebieden en een beschrijving 

van het doorlopen proces en een overzicht van de consequenties voor de infrastructuur voor 
elektriciteit. Dit alles met inachtneming van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak, 
afgewogen tegen andere (ruimtelijke) belangen. 

- vraag, aanbod en infrastructuur van warmte en criteria voor de verdeling van warmte (ofwel de 
Regionale Structuur Warmte), inclusief een beschrijving van het doorlopen proces 

Als de 30 concept RES-en gezamenlijk niet optellen tot 35 TWh zal de restopgave landelijk verdeeld worden 

over de regio’s. De eventuele extra vraag die hier voor een regio uitkomt moet verwerkt worden in de 

definitieve RES, de zgn. RES 1.0. De RES 1.0 moet 1 maart 2021 zijn vastgesteld.  De verdeelsystematiek wordt 

uitgewerkt door de decentrale overheden. 

 

 

Proces en besluitvorming 

In iedere regio worden werkstructuren gevormd met bij voorkeur een stuurgroep, waarin decentrale 

overheden samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en netbeheerders de verantwoordelijkheid 

nemen voor de totstandkoming van de RES.  Na ondertekening van het Klimaatakkoord, bij de start van de 

RES, wordt het RES-proces geborgd, met een bestuurlijke startnota of op een vergelijkbare wijze. Insteek is 

dat deze wordt vastgesteld door Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de 

Waterschappen. 

Uiterlijk 1 juni 2020 wordt de concept RES opgeleverd door de voorzitter van de stuurgroep RES. Deze wordt 

ter vaststelling aangeboden aan  colleges van gemeenten en provincie en Dagelijkse Besturen van de 

Waterschappen en in ieder geval ter kennisname aangeboden aan Gemeenteraden, Provinciale Staten en 

Algemeen Besturen van de Waterschappen.  

Op 1 maart 2021 moet de RES 1.0 gereed zijn, met daarna elke twee jaar een geactualiseerde versie (RES 2.0, 

RES 3.0 enz.). Deze wordt vastgesteld door Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de 

Waterschappen.  In 2021 moet het merendeel van de RES-en verwerkt zijn in omgevingsbeleid en moeten alle 
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gemeenten warmtevisies hebben opgesteld. Om realisatie in 2030 te kunnen halen, moet in 2025 het 

merendeel van de benodigde omgevingsvergunningen zijn verleend. 

In (vrijwel) alle regio’s worden werkoverleggen met stakeholders georganiseerd, de zogenaamde ateliers. Dit is 

een belangrijk middel om de betrokkenheid van stakeholders te organiseren. In de ateliers wordt kennis 

gedeeld, vindt discussie plaats en worden standpunten opgehaald.  De uitkomsten van de ateliers, 

bijvoorbeeld in de vorm van scenario’s, zijn input voor de inhoud van en besluitvorming over de RES.  

 

Landelijke ondersteuning 

Landelijk wordt het RES proces ondersteund met kennis en data vanuit het Nationaal Programma RES. 

Onderdeel van de ondersteuning is het leveren van uniforme data en kaarten, de zgn. analysekaarten met o.a. 

de potentie voor zon en wind. Ook zijn er middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de regio’s: 12 

miljoen euro per jaar voor 3 jaar voor 30 regio’s. De middelen worden verdeeld mede op basis van aantal 

betrokken overheden, tussen de 3 en 6 ton  per regio. In Gelderland worden deze middelen beheerd door een 

“gastgemeente” per regio.  

 

Gelderse situatie 

Rol provincie 

Gelderland kent zes RES-regio’s: Regio Achterhoek, Regio Arnhem Nijmegen, Cleantech Regio, Regio 

FoodValley, Regio Noord-Veluwe en Regio Rivierenland. De provincie heeft verschillende rollen in de regio: 

 
- faciliterend. De provincie stelt zich dienstbaar op door ondersteuning met zoveel mogelijk regionaal 

maatwerk: 

✓ het aanbieden van ateliers (werkoverleggen met stakeholders) aan de regio bestaande uit het 
leveren van een procesbegeleider per regio voor de inhoudelijke organisatie, de inzet van 
ontwerpbureaus voor ruimtelijke ateliers  en secretariële ondersteuning 

✓ het leveren van één fte per regio voor de RES, per regio naar behoefte in te vullen 

✓ het uitvoeren van modelberekeningen ten behoeve van de kwantificering van de opgave voor 
2030 

✓ het leveren van info voor de Regionale Structuur Warmte (RSW), op basis van een 
aanbesteding waarin ook de koppeling met gemeentelijke warmteplannen is meegenomen.  

- deelnemend aan en mede besluitvormend over de RES en vanuit die rol actief betrokken bij de 
ambtelijke voorbereiding en vertegenwoordigd in de stuurgroepen. Daarnaast is de provincie 
bestuurlijk vertegenwoordigd aan de tafel regionale samenwerking, waarin ook een 
vertegenwoordiger van iedere regio, de Waterschappen en Alliander zitting hebben. Net als voor de 
gemeenten zijn voor de provincie de RES-en bouwsteen voor het omgevingsbeleid. De provincie is 

niet leidend voor de inhoud, maar neemt deel vanuit partnership en is dus één van de deelnemende 
partijen. Uiteraard worden de provinciale belangen en kaders, zoals ook verwoord in het 
omgevingsbeleid, ingebracht in de RES. 

- borgen van de provinciale bijdrage aan de realisatie van de landelijke opgave. Dat doet Gelderland net 
als en samen met de andere provincies binnen IPO verband door monitoring van de 6 Gelderse RES-
en en door deze op Gelders niveau op te tellen en te waarderen.  
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- regisserend: in het uiterste geval is escalatie via het huis van Thorbecke mogelijk, als daar vanuit 
provinciaal of nationaal belang aanleiding toe is.  Van dat uiterste geval kan alleen sprake zijn na het 
goede gesprek binnen Gelderland en op nationaal niveau binnen het Nationaal Programma. In alle 
zes regio’s wordt met gemeenten, provincie waterschappen en stakeholders op basis van 
gelijkwaardigheid gewerkt aan de RES.  Als er onverhoopt aanleiding is voor escalatie, bijvoorbeeld 
als het bod ver achterblijft bij de Gelderse doelstelling, zal daarover in een zo vroeg mogelijk stadium 
met Provinciale Staten worden gecommuniceerd.  

Gelderse opgave 

Voor 55% CO2 reductie voor is een bijdrage van alle programmalijnen nodig: mobiliteit, industrie, gebouwde 

omgeving en landbouw. Wat daarna nog nodig is 55% CO2 reductie in 2030 wordt als “sluitpost” ingevuld met 

hernieuwbare grootschalige opwek. Het regionaal opwekken van hernieuwbare energie biedt kansen voor de 

regionale economie en regionale werkgelegenheid. Zowel door recycling en hergebruik van grondstoffen, 

materialen en producten als door vervanging van fossiele door niet-fossiele grondstoffen draagt de circulaire 

economie bij aan de vermindering van de emissies van CO2 en andere broeikasgassen.   

Leidend voor het onderdeel elektriciteit van de Gelderse RES-en is niet de landelijk afgesproken 35 TWh, 

maar de doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. Deze doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 wordt 

0ok binnen het GEA gehanteerd. De concept RES en RES 1.0 hebben betrekking op elektriciteit en warmte 

(gebouwde omgeving).   

Op dit moment wordt met modelberekeningen voor de programmalijn elektriciteit doorgerekend hoeveel 

grootschalige opwek nodig is, nadat besparing, zon op dak en andere opties zijn gerealiseerd.  

Duidelijk is dat de Gelderse ambitie hoger is dan landelijk en verwachting is dat voor de realisatie daarom 

meer grootschalige opwek nodig is dan een realistisch deel van de 35 TWh. Hernieuwbare grootschalige 

opwek is “sluitpost”. De verwachting is dan ook dat de extra 6% (55%-49%) niet evenredig kan worden 

verdeeld over besparing en andere opties zoals mestvergisting en restwarmte, maar vooral met extra 

grootschalige opwekking moet worden gerealiseerd. De besparingsambities zijn voor Gelderland, met conform 

GEA doelen 1,5% per jaar, al hoog en nieuwe technieken zullen voor 2030 niet of beperkt voorhanden zijn.  

Ervan uitgaande dat de Gelderse doelstelling op Gelders grondgebied moet worden gerealiseerd, wordt voor 

Gelderland niet gerekend met wind op zee. De wind op zee is wel onderdeel van de landelijk benodigde 84 

TWh (49 TWh wind op zee + 35 TWh grootschalig op land). Bijkomend argument voor het niet meerekenen 

van wind op zee is dat een belangrijk deel daarvan nodig is voor de energie-intensieve industrie in Zuid-

Holland.  

In lijn met de hoge klimaat ambitie heeft de provincie Gelderland zwaar ingezet op facilitering van de 

opstelling en uitvoering van de RES-en, o.a. via motie 18M38. Voorwaarde voor provinciale ondersteuning 

van het proces van de RES-en in de regio is minimaal aansluiting bij de Gelderse ambities van 55% CO2 

reductie. 

 

Gelderse werkwijze en stand van zaken 

De zes regio’s werken op hun eigen manier aan de voorbereiding van de concept RES. Insteek daarbij is 55% 

CO2 reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050 binnen de regio en als dat niet haalbaar is binnen 

Gelderland. De opgave is regionaal en dus niet gemeentelijk. De ene regio heeft een hogere opgave en minder 

beschikbare ruimte dan de andere regio en dus verschilt de haalbaarheid van de doelen per regio. Aan de tafel 

regionale samenwerking vindt afstemming tussen de regio’s plaats. Als blijkt dat in één of meer Gelderse 
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regio’s de doelen (ruimtelijk) niet realiseerbaar zijn, zal in overleg met de regio’s elders binnen Gelderland 

ruimte worden gezocht. De tafel regionale samenwerking volgt ook de voortgang van de verschillende regio’s.  

Uniek voor Gelderland is het GEA. De verschillende GEA tafels dragen door het leveren van input bij aan de 

RES-en. 

 In het Gelders coalitiekoord wordt participatie genoemd als een middel om te komen tot gedragen plannen. 

De RES aanpak, met als één van de doelen ruimtelijke uitwerking met maatschappelijke betrokkenheid, sluit 

hier goed bij aan.  In alle regio’s vindt de voorbereiding plaats samen met stakeholders, waarbij de ateliers een 

belangrijke rol spelen bij het ophalen van hun input. In drie regio’s, Rivierenland, Clean Tech en Arnhem 

Nijmegen, is er al een (eerste) planning daarvoor , in de andere drie regio’s wordt deze nog uitgewerkt. 

Algemene lijn is dat de ateliers plaatsvinden op zowel regionaal als (inter)lokaal niveau. De door de provincie 

beschikbaar gestelde procesbegeleider ateliers werkt het atelierproces uit, zorgt voor een goede vraagstelling 

voor en uitwerking van de uitkomsten van de ateliers en voor een stakeholderanalyse die de basis is voor de 

uit te nodigen deelnemers. Voor de hand liggende stakeholders zijn energiecoöperaties, natuurorganisaties, 

grootgrondbezitters, bedrijfsleven en onderwijs. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het GEA netwerk. 

De ontwerpbureaus zorgen voor het benodigde kaartmateriaal en leveren, mede op basis van input van de 

deelnemers aan ateliers, scenario’s voor het invullen van de opgave voor duurzame opwekking. Deze 

scenario’s geven verschillende mogelijke uitwerkingen weer per regio, bijvoorbeeld op basis van maximale 

aansluiting bij bestaande onderstations, maximaal langs hoofdinfra of maximaal aansluitend bij gemeentelijk 

beleid. De scenario’s zijn belangrijke input voor de besluitvorming over de RES. De verwachting is dat dit ook 

voor de meeste stakeholders een grootschalige energieopwekking langs hoofdinfra één van de uit te werken 

opties is. De provincie zal dit inbrengen in ateliers. Daarmee is het uitvoeren van Motie 18M39 in het kader 

van de RES een logische en efficiënte werkwijze.  

Individuele inwoners worden vooral op lokale schaal betrokken in ateliers of op een andere manier die 

aansluit bij de regio. Naast deze procesparticipatie, is er aandacht voor participatie in de uitvoeringsfase bij de 

realisatie van grootschalige energieopwekking, met als streven 50% participatie. Energie coöperaties zijn 

daarin een belangrijke partner en spelen een rol bij zowel proces als projectparticipatie. 

De eerste regio’s organiseren voor en/of na de zomervakantie ateliers, tenminste startend en eindigend met 

een regionaal atelier.  

 

Ruimtelijke uitwerking 
In de Omgevingsvisie geeft de provincie aan breed kijkend, vertrekkend vanuit de unieke kwaliteiten van de 
Gelderse streken de steeds weer verschillende belangen en bovenregionale mogelijkheden af te wegen. De 
ingrijpende ruimtelijke vraag voor energietransitie kan botsen met andere belangen, zoals natuur, water, 
landbouw en cultuur. Dat kan in de praktijk betekenen dat de provincie als gelijkwaardige partner, net als 
gemeenten, gemaakte keuzes ter discussie moet stellen. Het is op dit moment niet duidelijk of en waar dat zal 
gebeuren. Insteek is om open maar goed voorbereid het proces met de stakeholders in te gaan, met besef voor 

de (bestuurlijke) ruimte die er is voor het maken van afwegingen. Daar waar daartoe aanleiding is, zullen 
Provinciale Staten om besluiten gevraagd worden. 

Conform het Klimaatakkoord worden de volgende ruimtelijke principes gehanteerd bij de uitwerking van de 
scenario’s in de RES-en: 

- Zuinig en (zoveel mogelijk) meervoudig ruimtegebruik. 

- Vraag naar en aanbod van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk dicht bij elkaar. 
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- Combinatie van opgaven en indien nodig uitruilen en herbestemmen. 

- Zo goed mogelijke aansluiting bij gebieds-specifieke ruimtelijke kwaliteit. 

 

Besluitvorming en planning 

Omdat Gelderland zes RES regio’s kent, zullen er zes RES-en worden opgesteld. De zes concept RES-en en 

RES-en 1.0 zijn, gezien de afgesproken deadlines in het Klimaatakkoord, naar verwachting op dezelfde tijd 

klaar. Streven is dat het college de zes RES-en indien mogelijk tegelijk aan Provinciale Staten aanbiedt. Voor 

de startnota’s zijn geen harde deadlines afgesproken.  

Deze zullen waar mogelijk tegelijk ter vaststelling aan Provinciale Staten worden aangeboden. Gezien de 

tempoverschillen tussen de regio’s zal dat niet voor alle vijf op eenzelfde moment zijn, maar op twee of drie 

momenten één of twee tegelijk. Voor de Achterhoek wordt geen starnota verwacht, zei ook de beschrijving per 

regio hierna. 

Voor Provinciale Staten zijn er drie besluitvormingsmomenten voorzien,  voorafgaand aan verwerking van de 

RES in het omgevingsbeleid, namelijk: 

 

Juni-november 2019:  vaststelling Startnotities Gelderse RES-regio’s 

juni 2020:     concept RES-en ter kennisname 

Maart-april 2021:  vaststelling RES-en 1.0 

2021:    besluitvorming nodig voor verwerking RES in omgevingsbeleid 

2025:    besluitvorming omgevingsvergunningen afgerond 

 

De eerste startnota’s, van Cleantech Regio en Regio Foodvalley, zijn gereed. De Regio Arnhem Nijmegen heeft 

een concept startnota. Deze zijn als bijlage bijgevoegd. De concept startnota van de Regio Rivierenland wordt 

binnenkort verwacht.  

 

Uitvoering RES 

Parallel aan het opstellen van de RES, in ieder geval na vaststelling van de RES 1.0 begint de uitvoeringsfase. 

Verankeren van afspraken met bedrijfsleven kan gebeuren via convenanten, green deals, anterieure 

overeenkomsten, etc.. Het is de bedoeling dat de provincie, gemeenten en waterschappen de gemaakte 

afspraken verwerken in een uitvoeringsprogramma RES. Daarin wordt uitgewerkt hoe opwekking van 

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag worden 

uitgevoerd. Belangrijk onderdeel is ook verder inzicht in de consequenties voor de energie-infrastructuur.  

Met stakeholders zoals bedrijfsleven en woningcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over de 

uitvoering. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is monitoring van de voortgang.  

Zoals hierboven beschreven, is voor ondersteuning van gemeenten en regio’s bij het opstellen van de RES 

inmiddels veel geregeld. Naast de ondersteuning vanuit het Nationaal Programma RES met o.a. financiering 

per regio, faciliteert de provincie het opstellen van de RES-en. Voor de uitvoeringsfase is dat nog niet geregeld. 

De uitvoering zal veel vragen van gemeenten, maar ook van andere partners. Daarbij kan het gaan het om het 

maken van afspraken en monitoring, maar ook om het opstellen van een MER of het verlenen van 

vergunningen. In de huidige praktijk is de gemiddelde inzet voor alle benodigde besluiten voor een windpark 1 
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a 2 fte. In de loop van dit jaar zal met de regio’s een start gemaakt worden in het uitwerken van de organisatie 

voor de uitvoering. Een mogelijke variant is het regionaal organiseren van de uitvoering met een bijdrage 

vanuit de agenda klimaat en energie. 

 

 

Stand van zaken per regio 

- Regio Achterhoek 

Doelstelling van de Regio Achterhoek is energieneutraal in 2030, waarbij mobiliteit buiten 

beschouwing wordt gelaten. Het opstellen van de RES is georganiseerd als onderdeel van de regio 

structuur, waarbij de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie fungeert als stuurgroep. In 

de Achterhoek is vooralsnog niet gekozen voor het opstellen van een Startnota, omdat al jaren 

gewerkt wordt naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. De regio geeft daarom voorkeur aan 

een voortgangsnotitie, waarin ook de elementen uit een startnota worden opgenomen. Omdat 

aangesloten wordt bij een lopend proces zijn (nog) geen ateliers gepland. De provinciale fte is 

ingevuld als financiering van een projectleider voor de RES, met accent op uitvoering.  

Ter uitvoering van motie 18M39 lopen gesprekken met de gemeenten over de mogelijkheden voor 

duurzame opwekking langs de A18.  

 

- Cleantech Regio 

Missie van de Cleantech Regio is energieneutraal in 2030. In de Stuurgroep RES zijn 

vertegenwoordigd: alle gemeenten, Cleantech Board, Alliander, waterschappen en provincie. De 

provinciale fte wordt ingezet als omgevingsmanager. Het eerste regionale atelier was voor de zomer. 

Lokale ateliers volgen na vaststelling van de Startnota, na de zomervakantie.  

In een eerdere fase zijn de mogelijkheden voor energieopwekking langs de A1 onderzocht. Er loopt 

een onderzoek naar de ecologische ruimte voor windenergie langs de A50. 

 

- Regio Foodvalley 

De Regio Foodvalley sluit aan bij de doelstellingen van de provincie: 55% CO2 reductie in 2030. 

Leden van de stuurgroep zijn: namens de gemeenten 8 wethouders, Alliander, provincie, 

waterschappen en een door de Foodvalley ingehuurde onafhankelijk procesbegeleider. De eerste 

ateliers worden gepland.  Kenmerkend voor Regio Foodvalley is dat zij de mutual gaine approach 

benadering kiezen. Deze is voor het eerst toegepast tijdens de RES-starconferentie in mei waar ook 

afspraken over het verdere verloop van het RES-proces zijn gemaakt 

Op initiatief van Rijkswaterstaat loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige 

opwek langs de A30 wat naar verwachting voor de zomer wordt afgerond. 

 

- Regio Noord-Veluwe 

De Regio Noord-Veluwe sluit aan bij de doelstelling van de provincie: 55%CO2 reductie in 2030. Een 

deel van de regio Noord-Veluwe heeft meegedaan aan de VNG-pilots voor de RES, die vooruitlopend 

op het Klimaatakkoord zijn uitgevoerd. In dat kader hebben binnen de regio al ateliers 

plaatsgevonden. Met deze resultaten als bouwstenen wordt de RES verder voorbereid, waarbij de hele 
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regio wordt meegenomen. De provinciale fte wordt ingezet voor het nader verkennen van de 

mogelijkheden voor opwek van windenergie in de regio, gericht op uitvoering. 

In de stuurgroep zijn alle gemeenten vertegenwoordigd, naast provincie, waterschappen en Alliander. 

De ecologische en landschappelijke mogelijkheden voor opwek hernieuwbare energie langs de A28 

zijn onderzocht. Duidelijk is dat het voorkomen van de wespendief maar ook van andere soorten 

beperkend is.  

Effecten van windmolens op de wespendief op de Veluwe (zowel binnen N2000-gebied de Veluwe als 

daarbuiten) moeten cumulatief worden bezien. Dat betekent dat een windmolen op de ene plek 

invloed heeft op de mogelijkheden voor windmolens op de andere plek op en rond de Veluwe en dat 

op de ene plek meer ruimte biedt voor windmolens dan de andere. Om de ruimte rondom de Veluwe 

zo goed mogelijk te kunnen benutten zullen de 4 langs de Veluwe liggende regio’s met de provincie 

ecologisch onderzoek  doen, aanvullend op het A28 onderzoek. Dat onderzoek moet in beeld te 

brengen wat de meest gunstige gebieden rond de Veluwe zijn om de mogelijkheid voor windmolens 

verder te verkennen.   

 

- Regio Arnhem Nijmegen 

De regio Arnhem Nijmegen sluit aan bij de doelstelling van de provincie: 55% CO2 opwek in 2030. De 

regio Arnhem Nijmegen is de regio met de grootste energievraag en de meeste gemeenten. In de zgn. 

regiegroep zijn, naast wethouders, Alliander, provincie en waterschappen vertegenwoordigd. Voor de 

zomer van 2019 vindt een regionale startbijeenkomst RES met stakeholders plaats. De ruimte ateliers 

starten na de zomer. Via een eerdere financiële bijdrage van de provincie aan de Routekaart 

Energietransitie draagt de provincie ook in financiële zin bij aan het opstellen van de RES  (o.a. 

procesregisseur en ondersteuning werkorganisatie). Daarom is voor de regio daarbovenop geen 

aparte fte beschikbaar.  

Voor de A15 loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige opwekking. 

 

- Regio Rivierenland 

Regio Rivierenland sluit aan bij de doelstelling van de provincie: 55% CO2 reductie in 2030. De 

stuurgroep is breed opgezet, met vertegenwoordigers van meerdere stakeholders naast 

waterschappen, provincie, gemeenten en Alliander. De eerste ateliers in Regio Rivierenland hebben 

plaatsgevonden.  

Ook gemeenten uit Regio Rivierenland nemen deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor 

grootschalige opwek langs de A15. 

 

 

 

 

 


