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Geachte mevrouw Lammers, beste Kristel,
In Rivierenland is, net als in 29 andere regio’s, hard gewerkt aan een regionale
energiestrategie (RES). De acht regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap
Rivierenland, Liander, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Greenport
Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en VNO-NCW Midden/Rivierenland werkten
hierbij nauw samen. Hierbij bieden wij nu met gepaste trots de RES 1.0 van FruitDelta
Rivierenland aan met daarin ons regionale bod van 1,2 TWh in 2030.
Van concept RES naar RES 1.0
In de concept RES die wij na vaststelling door alle decentrale overheden vorig jaar juni
aanboden, was het streven opgenomen het regionale bod in de RES 1.0 te verdubbelen ten
opzichte van het concept bod. Afgelopen jaar zijn hiervoor kansrijke gebieden voor wind
nader in beeld gebracht. Gemeenten zijn aan de slag gegaan met lokaal beleid voor wind,
zon en participatie en Liander voerde een netimpact analyse uit. Het resultaat is een
integraal afgewogen regionale ambitie, passend bij ons gebied.
Besluitvorming RES 1.0
De afgelopen weken is de ambitie van de RES 1.0 vastgesteld door het AB van Waterschap
Rivierenland, provinciale staten van Gelderland en de acht gemeenteraden. Hierbij zijn
enkele moties en amendementen aangenomen die wij zullen betrekken bij het proces
richting RES 2.0. Een overzicht van de moties en amendementen is opgenomen in bijlage 1
bij deze brief.
In twee gemeenten is tijdens de besluitvorming de lokale bijdrage aan de regionale ambitie
naar beneden bijgesteld. Dit betreft de gemeenten Buren en Culemborg.
•

•

Culemborg heeft de oppervlakte zon-op-grote-daken verhoogd en de oppervlakte
zonnevelden verlaagd. Het aandeel van de gemeente Culemborg in het bod RES 1.0
wordt hiermee verlaagd van 0,097 naar 0,090 TWh.
In Buren is het aandeel wind uit de lokale bijdrage aan het RES-bod gehaald. De
oppervlakten zonneveld en zon-op-grote-daken zijn verhoogd. Het aandeel van de
gemeente Buren in het bod RES 1.0 wordt hiermee verlaagd van 0,218 naar 0,154
TWh.

Het RES-bod van 1,2 TWh blijft ongewijzigd gezien de risicomarge waar wij al rekening mee
hielden. Het totaal van de lokale ambities zoals onderbouwd in de RES 1.0, was 1,33 TWh.
Met de bovengenoemde wijzigingen komt het totaal van de lokale ambities op 1,24 TWh. Dit
betekent dat de marge is verkleind, maar dat bovengenoemde aanpassingen geen
consequenties hebben voor ons regionale bod.

Radarpost en Wespendief
Op het kunnen realiseren van de regionale ambitie van 1,2 TWh in 2030 is een aantal
mogelijke beperkingen en randvoorwaarden van toepassing. De beperkingen zijn benoemd
in de RES 1.0, zoals de mogelijke invloed van een radarpost in het westelijke deel van
Rivierenland, de Wespendief in het oostelijke deel van Rivierenland bij Neder Betuwe. Dit
leidt mogelijk nog tot aanpassingen in de wijze waarop en het tempo waarin wij de regionale
ambitie richting 2030 denken te realiseren.
Wind, zon en netcapaciteit
Naast een zorgvuldige inpassing van zon en wind in ons landschap, is het slim en efficiënt
benutten van de beschikbare netcapaciteit en een gefaseerde uitbreiding van het bestaande
net een belangrijk onderdeel van de RES. Dit is van invloed op de maatschappelijke kosten
van de energietransitie. Daarnaast zorgen de toenemende vraag naar elektriciteit en de
snelle opkomst van zonne- en windenergie er nu al voor dat het elektriciteitsnet in
Rivierenland op steeds meer plaatsen vol raakt. Daarom gaat Liander de komende jaren het
energienet in de regio Rivierenland op meerdere plaatsen verzwaren. Dit vraagt om tijdige
inpassing en besluitvorming.
Lobbyagenda
Naast bovengenoemde aandachtspunten is er nog een aantal zaken die van invloed zijn op
de realisatiekans van onze regionale ambitie, zie bijlage 2. Dit betreft bijvoorbeeld voldoende
capaciteit (handjes) bij gemeenten en netbeheerder, verbeteringen ten aanzien van de SDE
systematiek, het belang van het in stand kunnen houden en versterken van onze
samenwerking en het kunnen meenemen van onze inwoners, zowel regionaal als lokaal.
Deze lobbypunten zullen wij de komende tijd actief onder de aandacht brengen van
betrokken (overheids)instanties. Wij vragen NPRES om hierin de komende maanden actief
samen met ons op te trekken en de krachten te bundelen.
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of de RES 1.0 FruitDelta
Rivierenland, dan kunt u contact opnemen met Annemieke Spit, procesmanager RES, via
aspit@regiorivierenland.nl of telefonisch 06-30552325.

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep RES Rivierenland,
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