
 
 

1 
 

 

 

 

 

Advies online bijeenkomst  

Duurzame energieopwekking Neder-Betuwe 

9 december 2020 
 

 

Vooraf 

 

Het doel van deze bijeenkomst was om bewoners en bedrijven de gelegenheid te geven om te 

adviseren voor het beleid in de Klimaatvisie in Neder-Betuwe en de inhoud van RES 1.0. Wij vroegen 

advies over: 

• Kaarten met begrenzing toekomstige kansrijke gebieden voor windturbines en zonnevelden.  

• Voorwaarden waar toekomstige initiatiefnemers aan moeten voldoen. O.a. 

verplichte/vrijwillige ontwerpprincipes voor zon. 

• De (maximum) hoeveelheid windturbines en zonnevelden die de kansrijke gebieden kunnen 

dragen. (= laadvermogen) 

 
Dit document bevat een samenvatting van het advies dat de aanwezigen hebben gegeven. Dit wordt 

verstuurd naar de aanwezigen. Daarnaast ontvangen zij: 

1. Een presentatie over proces en inhoud van de Regionale Energiestrategie van het RES-team 

van de Regio Rivierenland. 

2. Een presentatie van Feddes/Olthof (ism BoschSlabbers en ESR) met een ruimtelijk analyse en 

mogelijkheden voor duurzame energie. 

3. Een overzicht van alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden kunt u vinden op 

www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. 

 

 

Samenvatting advies aanwezigen 9 december 2020 
❖ Logisch om naar de gebieden langs de A15 te kijken voor de mogelijkheden voor 

windturbines. Aanvulling komt mogelijk uit de studie die drie gemeenten bij Medel/Kellen 

laten uitvoeren. Dit biedt ook goede kansen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. 

❖ Goede mogelijkheid om windpark Echteld (vervanging huidige 4) in samenhang te doen met 

Buren en als kansrijk gebied in het beleid op te nemen. 

❖ Voorkeur voor lijnopstellingen voor windturbines (vooral langs de vervoersassen). 

❖ Graag zo min mogelijk zon op land. Bij landbouwgrond: alleen op incourante gronden (en 

hier zijn er steeds minder van door gronddruk en omdat teelt soms los van de grond gebeurt) 

❖ Combinatie zon met wind is wel logisch qua landschap, netinfra en businesscase. 

Bijvoorbeeld op termijn wanneer windpark Midden-Betuwe is gerealiseerd. 

http://www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord
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❖ Benut de geluidschermen en bermen van de A15/Betuwelijn voor zon. 

❖ Enerzijds: kijk als het nodig is (voor langere termijn) ook naar de uiterwaarden op de plekken 

waar toch al industrie is/was (oa IJzendoorn). Hier zijn plekken waar ruimte lijkt omdat er 

geen N2000-begrenzing is of omdat een ontgrinder graag met duurzame energie de 

machines laat werken.  

❖ Anderzijds: een enkele windturbine in de uiterwaarden zorgt eerder voor een rommelig 

landschap, ook is het mogelijk lastiger voor de netaansluiting en dus de businesscase. 

Uiterwaarden hebben dus niet de voorkeur van de aanwezigen. 

❖ Communiceer ook naar jongeren om kennis te vergroten en mogelijke vooroordelen weg te 

nemen. 

 

Er is nog geen volgende gelegenheid bepaald om inwoners te informeren over de RES of over het 

toekomstig beleid van de gemeente. Houd de website in de gaten voor aankondigingen 

(ww.resrivierenland.nl ), u kunt zich ook abonneren op de RES-Nieuwsbrief door een email te sturen 

naar: info@resrivierenland.nl  
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