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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 ontvangt iedereen: 

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

van de Regio Rivierenland. 

2. Een presentatie met overzicht beleid gemeente Tiel. 

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

en mogelijkheden voor duurzame energie. 

4. Een overzicht van alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden. 

 

 

Samenvatting advies aanwezigen 14 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. 

⮚ Veel aanwezigen onderschrijven het zoeken naar mogelijkheden voor de opwekking van 

duurzame energie vanuit de houding: onderzoek wat er mogelijk is. 

⮚ Zon langs A15/Betuwelijn is kansrijk, ontzie juist de landbouwgronden. Kijk ook integraal bij 

zon langs de infrastructuur. Voorbeeld: bij een geluidswal een de ene kant panelen en aan de 

andere kant juist groen. 
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⮚ Voor een deel van de aanwezigen is ontwikkeling van enkele windturbines langs de A15, 

tegenover de AVRI een logische keuze. Zorgvuldige afweging van mogelijke effecten, voor- en 

nadelen is hierbij belangrijk. 

⮚ Voor een ander deel van de aanwezigen juist niet omdat de omgeving al wordt belast met de 

bestaande windturbines.  

⮚ Enkele aanwezigen vinden dat er in Tiel helemaal geen ruimte is voor een windturbine. 

⮚ Medel is een goede plek voor ontwikkelen duurzame energie qua impact op het landschap. Er 

is echter twijfel over de beschikbare ruimte. 

⮚ Zon in combinaties (boven fruitteelt, op grote daken, portalen boven A15, etc) zijn juist 

kansrijk. Benut ook restgronden voor zon. Maak zon verantwoord zichtbaar. 

⮚ Zorg ervoor dat de opbrengsten bij omwonenden en bij inwoners van Tiel terecht komen. Kijk 

naar €’s maar ook naar werkgelegenheid. 

⮚ Goed betrekken van omwonenden is belangrijk. Zij moeten echt participeren in de 

planvorming als er concrete projecten worden voorbereid. Zoek ook de samenwerking met 

ondernemers. 

⮚ Heb oog voor de recreatieve waarden van Tiel en omgeving bij de afwegingen die moeten 

worden gemaakt. 

⮚ Benut de kansen van innovatie, bv slimme manieren van opwek, kleinere molens, waterkracht. 

⮚ Het thema Warmte krijgt te weinig aandacht. Denk ook aan warmte/koude-opslag, verplichte 

maatregelen bij nieuwbouw,  energieneutraal bouwen. 

 

 

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 regionale 

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

En voor info in Tiel wijzen wij u op: Tiel Actueel, de redactionele pagina's van de gemeente Tiel in 

huis-aan-huis weekblad Zakengids Tiel en Twitter en Facebook van de gemeente.  
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