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Verslag ruimtelijk atelier regionale energiestrategie Culemborg 

6 januari 2021 
 

 

Vooraf 

 

Het doel van de(digitale) bijeenkomst was om geïnteresseerde bewoners en organisaties de 

gelegenheid te geven om kennis te nemen van en te adviseren over het vergroten van het aandeel 

duurzaam opgewekte zonne-energie in Culemborg.  Onderwerpen van gesprek waren onder meer: 

➢ De kwantitatieve doelstelling voor zonne-energie richting 2030; 

➢ Verschillende benaderingswijzen voor de realisatie van grondgebonden zon, zoals: 

✓ Per deelgebied de ‘draagkracht’ bepalen; 

✓ Gebieden aanwijzen of uitsluiten; 

✓ Infrastructurele lijnen in het landschap benutten; 

✓ Per gebiedstype ontwerpen, op basis van geschiktheid. 

➢ Verspreiden, concentreren of gebiedsgericht; 

➢ Welke soorten meervoudig ruimtegebruik zijn mogelijk? 

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

verstuurd naar de aanwezigen. Daarnaast ontvangen zij: 

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

van de Regio Rivierenland. 

2. De presentatie van de gemeente Culemborg waarin de context en inhoud van het vraagstuk 

wordt geschetst; 

3. De presentatie van Feddes/Olthof (ism BoschSlabbers en ESR) met een ruimtelijke analyse en 

mogelijkheden voor de opwekking van duurzame zonne-energie. 

4. Een overzicht van alle vragen die zijn gesteld op 6 januari. Een totaaloverzicht kunt u 

binnenkort vinden op www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord  

 

Samenvatting advies aanwezigen 6 januari 2021 
De aanwezigen hebben verschillende opvattingen, visies ingebracht. Er wordt hieronder dus geen 

totaalconclusie geformuleerd, het is een samenvattend overzicht van de adviezen die in de 

deelgroepen zijn ingebracht. 

➢ Er zijn zorgen over een mogelijk onbegrensde groei, advies is om duidelijk te formuleren wat 

de doelstellingen voor Culemborg zijn. 

➢ Meer algemeen: gemeente stel goede kaders op waar projecten aan moeten voldoen. 

http://www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord
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➢ Sommigen zeggen: liever enkele grotere projecten zodat de rest van de gemeente wordt 

ontzien. Hiermee ontstaan er toekomstgerichte energieparken. 

➢ De geschetste locatie Lage Veld is voor direct betrokkenen een dubbele belasting vanwege 

de toekomstige turbines en daarom niet gewenst. 

➢ Anderen vinden: liever wat meer en dan kleinere projecten want dat valt minder op. 

➢ Ook is gezegd: zorg dat we er zo min mogelijk van zien, bijvoorbeeld door de zonnevelden in 

te pakken in een beplantingsstrook. 

➢ Er zijn ook mensen die de voorkeur hebben voor: helemaal geen zonnevelden in Culemborg. 

➢ Zorg voor fasering, niet gelijk de hele 50 ha aanleggen. Dat is zorgvuldiger en biedt kansen 

om in te spelen op gewijzigde ontwikkelingen. 

➢ Zorg voor maatwerk met lokale ondernemers die zonne-energie op hun terrein willen 

ontwikkelen. Gemeente, laat je verrassen door creatieve ideeën. Bijvoorbeeld fruitteelt met 

zonnepanelen combineren. 

➢ Zorg ervoor (via de kaderstellende rol van de  gemeente) dat mensen in de omgeving 

financieel kunnen meeprofiteren bij zonneprojecten. 

➢ Denk integraal, betrek bij de afwegingen: landbouw, landschap, natuur, erfgoed, recreatie, 

waterberging, benutten restgronden. 

➢ Biodiversiteit is belangrijk. Beperk achteruitgang. Maar liever nog: koppel zonnevelden aan 

het bevorderen van biodiversiteit. 

➢ Ontzie de schaarse landbouwgronden. 

➢ Zoek meer nadrukkelijk afstemming met buurregio’s, duurzame energie beïnvloedt het 

landschap op grotere schaal dan alleen gemeente of regio. 

➢ Het is onduidelijk of die 50 ha zonnevelden goed aan te sluiten zijn op het netwerk van 

Liander. Maak dat vooraf helder. 

 

 

 

Vervolg 

De input van de avond zal de gemeente gebruiken om te komen tot een ontwerp ‘zonvisie’ waarover 

op een nader moment met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. In het kader van de RES zal 

de gemeente een standpunt (moeten)  innemen over de hoeveelheid zonne-energie die in 

Culemborg opgewekt gaat worden richting 2030. 

 

 

Er is nog geen nieuwe datum geprikt voor een vervolgoverleg. Houd de website in de gaten voor 

aankondigingen (www.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  

mailto:info@resrivierenland.nl

