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Advies ruimtelijk atelier regionale energiestrategie Buren 

11 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 beleid voor wind- en zonne-

energie en de RES in de gemeente Buren. 

 
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 Feddes/Olthof (ism BoschSlabbers en ESR) met een ruimtelijke analyse en 

mogelijkheden voor de opwekking van duurzame zonne-energie. 

3. Een overzicht van alle vragen die zijn gesteld op 11 januari. Een totaaloverzicht kunt u vinden 

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

 

Samenvatting advies aanwezigen 11 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. 

 

➢ Goed om accent te leggen op de corridor A15/Betuwelijn en Medel. 

➢ Bewaar de weidsheid van de kommen. Ontzie hierbij de weidevogelgebieden. 

➢ Het kanaal zou ook kunnen worden benut als lijn voor windturbines.  
➢ Zonnevelden liever niet versnipperen over vele kleine velden. 

➢ Zet voor zon vol in op benutten van daken. Ook wateroppervlakten en braakliggende 

terreinen bieden kansen. 

➢ Bij voorkeur zonnevelden onzichtbaar maken in het landschap. 

➢ Zon in combinatie met andere functies, bv fruitteelt is goede oplossing. 

➢ Zorg ervoor dat de financiële opbrengsten lokaal worden ingezet. 

➢ Pak innovatie op en heb hierbij bestuurlijke moed. 

➢ Kijk ook goed naar andere vormen van CO2-reductie want alleen duurzame 

energieopwekking is niet voldoende, denk aan bosaanplant. 

➢ Maak het streven naar investeren in landschap concreet. Ook bv recreatiepaden? 

http://www.resrivierenland.nl/vraag-en-antwoord
https://www.buren.nl/
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➢ Laat biodiversiteit een factor van belang zijn bij afwegingen. 

➢ Kijk niet alleen naar Buren en de buurgemeenten. Maar bekijk ook bovenregionaal vanwege 

de zichtbaarheid van windturbines. 

➢ Bij een integrale benadering verdienen recreatie en toerisme een goede plaats. 

 

 

Vervolg 

De input van de avond zal de gemeente gebruiken om te komen tot de verdere uitwerking van  haar 

beleidskaders op het gebied van wind- en zonne-energie . In het kader van de RES zal de gemeente 

een standpunt  innemen over de hoeveelheid duurzame energie die in Buren opgewekt gaat worden 

richting 2030. 

 

 

Er is nog geen nieuwe datum geprikt voor een mogelijk 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

