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Advies online bijeenkomst Beleid Zon- en Windenergie / RES 

West Maas en Waal 

7 januari 2021 
 

 

Vooraf 

 

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

adviseren voor het beleid in de gemeente en een betere 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 ruimtelijke analyse 

en mogelijkheden voor duurzame energie. 

3. Een overzicht van alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden van tot nu toe gehouden 

bijeenkomsten. Een totaaloverzicht kunt u binnenkort vinden op 

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

 

Samenvatting advies aanwezigen 7 januari 2021 
De aanwezigen hebben verschillende opvattingen, visies en overwegingen ingebracht. Er wordt 

hieronder dus geen totaalconclusie geformuleerd, het is een samenvattend overzicht van de 

adviezen en argumenten die in de deelgroepen zijn ingebracht. 

➢ De doelstelling om duurzame wind- en zonne-energie op te wekken wordt breed 

onderschreven. Maar niet zonder voorwaarden. Er zijn ook mensen die liever geen 

windturbines en zonnevelden in de gemeente zien. 

➢ De financiële opbrengsten dienen in de regio/gemeente te landen. In portemonnee van 

bewoners, maar bv ook in voorzieningen (sporthal, dorpshuis, landschap, 

recreatievoorzieningen). 

➢ Zonprojecten het liefst kleinschalig en onzichtbaar. Dubbelgebruik (met landbouw, parkeren) 

is belangrijk. 

http://www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord
https://www.westmaasenwaal.nl/
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➢ Anderen zien wel mogelijkheden voor enkele wat grotere zonprojecten. 

➢ Beperk het gebruik van landbouwgronden voor grootschalige zonprojecten. 

➢ Gemeente, maak integrale afwegingen: landbouw, landschap, toerisme, erfgoed dienen een 

rol te spelen. 

➢ Sommigen pleiten vanuit cultuurhistorie voor behoud van het open landschap in de kommen 

(wederopbouwgebied, Belvedere). Anderen pleiten vanuit cultuurhistorie juist voor 

versterking van dit erfgoed met een wederopbouwgebied 2.0 met duurzame energie. (oa 

mondelinge inbreng Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 

➢ Sommigen zien windturbines het liefst langs de randen van de gemeente omdat dat minder 

opvalt en het middengebied open houdt. Anderen vinden dat er juist in het middengebied 

voldoende ruimte is voor duurzame energieprojecten. Ook omdat dan de afstand tot de 

meeste woningen, natuur en recreatieve voorzieningen het grootst is. 

➢ Windturbines liefst in lijnopstelling in aansluiting op landschappelijke structuur. 

➢ Laat duidelijk zien hoe ontwikkelingen in de buurgemeenten een rol spelen. (Druten, 

Beuningen, Noord-Brabant) 

➢ Faseer in de tijd, doe niet alles in 1 keer, dit geeft de kans om in te spelen op innovaties, 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Geen advies maar meerdere mensen hebben waardering voor de presentaties en de zorgvuldige 

inhoudelijke toelichting van vanavond. 

 

 

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 hier abonneren op de 

nieuwsbrief Duurzaamheid van gemeente West Maas en Waal. Zo blijft u goed op de hoogte van alle 

relevante ontwikkelingen in de gemeente.  

 

U kunt zich ook abonneren op de regionale RES-Nieuwsbrief door een email te sturen naar: 

info@resrivierenland.nl  

https://www.westmaasenwaal.nl/nieuwsbriefduurzaamheid
https://www.westmaasenwaal.nl/nieuwsbriefduurzaamheid
mailto:info@resrivierenland.nl

