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Beste mevrouw Tiemens, 

 

Op 30 juni 2020 hebben wij de Voorlopige Concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio 

Arnhem Nijmegen vastgesteld. U heeft van ons op die datum ook een appreciatiebrief ontvangen 

met onze complimenten voor de mooie prestatie en we hebben daarin ook enkele aandachtspunten 

meegegeven die wij als partner in RES van belang vinden voor de uitwerking in de RES 1.0. Wij 

hebben onder andere aandacht gevraagd voor landschappelijk kwaliteit, systeem efficiëntie en de 

verhouding zon/wind. Wij blijven benadrukken dat een regionale insteek van belang is ten behoeve 

van de (ruimtelijke) samenhang en het maken van optimale keuzes om onze doelen te behalen.  

 

Ons voornaamste zorgpunt betreft op dit moment de verhouding zonne- en windenergie.  Deze is 

momenteel totaal uit balans en het lijkt erop dat in RES 1.0 die verhouding alleen maar schever 

wordt.  Onze gezamenlijke ambities zijn daardoor niet realistisch en niet haalbaar en leiden 

bovendien tot enorme maatschappelijke kosten. Dat baart ons grote zorgen en wij benadrukken dat 

dit het moment is om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

 

 We werken samen hard aan de RES 1.0 en er zijn samen met alle betrokken partners en 

stakeholders alweer grote stappen gezet waar we blij mee zijn. Met name met de bereidheid die 

gemeenten hebben uitgesproken met een regionale blik naar de opgave te kijken en via een tweetal 

clusters (Beuningen/Wijchen/Druten/Heumen en 

Duiven/Zevenaar/Westervoort/Rheden/Doesburg) naar de mogelijkheden te kijken. Deze clusters 

sluiten goed aan bij de gebieden die wij kansrijk achten voor grootschalige opwek voor windenergie 

vanuit ruimtelijke impact, net efficiëntie en maatschappelijk kosten.  Naast kansen die 

kleinschaliger zijn. 
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Wij beseffen ons dat het creëren van draagvlak voor windenergie vaak erg lastig is, maar wij 

verwachten van de regio dat de betrokken partijen elkaar nu echt gaan opzoeken om meer ruimte te 

gaan vinden voor grootschalige opwek van wind.  

 

De RES is een gemeenschappelijke regionale opgave maar de realisatie zal uiteindelijk niet 

gelijkmatig verdeeld worden over de betrokken gemeenten. Niet alle plekken zijn tenslotte even 

kansrijk. We hebben daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid als regio en provincie. Vraag is 

hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen en helpen en wat er nodig is om in deze fase de 

noodzakelijk stappen te kunnen zetten.   

 

Wij gaan graag met de regio in gesprek over bovenstaande onderwerpen om gezamenlijke 

afspraken te maken over zoekgebieden, verhouding zon-wind, ruimtelijke invulling en rolverdeling. 

Dit hoeft lopende processen niet te frustreren, sterker nog, dat kan het lokale proces ook 

ondersteunen. We kunnen dit gesprek niet meer uitstellen, dit is het moment om dat te doen.  

 

Wij hopen en verwachten dat bovenstaande aspecten een plek gaan krijgen in RES 1.0. In de 

beschouwing van RES 1.0 zullen wij (naast de door NP RES genoemde criteria) dit dan ook 

meenemen. Wij zetten graag samen met u de schouders hieronder om te komen tot een Gaaf en 

duurzaam Gelderland.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 


