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Advies online bijeenkomst  

Duurzame energieopwekking Zaltbommel 

14 december 2020 
 

 

Vooraf 

 

Het doel van deze bijeenkomst was om stakeholders de gelegenheid te geven om te adviseren voor 

het beleid in de gemeente en een betere RES 1.0. Wij vroeg 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. Een totaaloverzicht nav alle 

lokale ateliers kunt u binnenkort vinden op www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord  

Samenvatting advies aanwezigen 14 december 2020 
➢ De ingetekende opties voor wind in het zuiden van de gemeente, bij Nederhemert roepen 

zorgen op vanwege aantasting open landschap. Bovendien lijkt deze locatie moeilijker aan te 

sluiten op de netinfrastructuur. 

➢ Ook opties voor wind die ‘dwars door de kom’ lopen, vinden velen een te grote aantasting 

van het landschap. 

➢ Wel kansrijk voor wind in de ogen van aanwezigen is de koppeling met de infrastructuur en 

bedrijventerreinen. Het gaat om de snelweg A2 en (in iets mindere mate) ook om de 

provinciale weg N322, de Van Heemstraweg. 

➢ Voor wind is de koppeling met glastuinbouw is kansrijk, zeker vanwege de ontwikkeling naar 

duurzaamheid in die sector. De gebruiksprofielen passen goed bij elkaar. De locatie in het 

landschap is hier wel een puzzel. 

➢ Tenslotte wordt de Wakkere Dijk enkele keren genoemd als optie. Hier is de ligging nabij 

natuur en Nieuwe Hollandse Waterlinie een aandachtspunt. 

http://www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord
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➢ De koppeling van zon en wind vinden velen logisch. 

➢ Bij zon voelen de aanwezigen voor functiecombinaties, bijvoorbeeld teeltondersteunende 

voorzieningen. Wees echter zuinig op waardevolle landbouwgronden. 

➢ Besteed meer aandacht aan draagvlak door te communiceren over de doelen, ook naar 

breed publiek en zeker ook jongeren. 

 

 

Vervolg 

 

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 ). Voor wie dat nog niet heeft gedaan: u kunt zich abonneren op de RES-

Nieuwsbrief door een email te sturen naar: info@resrivierenland.nl  
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