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Regionale energiestrategie Rivierenland
Kaart 1/3: Definitie en samenwerking

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft wat een regionale energiestrategie (RES) is en hoe hier 
regionaal in Rivierenland en nationaal aan wordt samengewerkt. Nederland is 
op initiatief van gemeenten (via VNG), provincies (via IPO) en waterschappen 
(via UvW) opgedeeld in dertig regio’s. Rivierenland is hier één van. De regio 
Rivierenland bestaat uit acht gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel,  
Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

De RES beschrijft de plannen van de regio voor een duurzame elektriciteits- en 
warmtevoorziening. Duurzame elektriciteit is elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, zoals windmolens en zonne panelen. Het gaat hierbij alleen om 
grootschalige opwek van elektriciteit op land (en niet op zee). Hiervoor geldt 

vanuit het Klimaatakkoord een opgave om nationaal minimaal 35 TeraWattuur 
(TWh) per jaar op te wekken. Kleinschalige opwekking via zonnepanelen op 
daken telt hierbij in principe niet mee. Een duurzame warmtevoorziening 
gebruikt warmte uit niet-fossiele bronnen, zoals restwarmte van bedrijven, 
aardwarmte of warmte uit water.

Deze kaart is gebaseerd op een kaart die De Argumentenfabriek in 2019 maakte 
in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Democratie in 
Actie. De Argumentenfabriek actualiseerde deze kaart en spitste haar toe op de 
situatie in Rivierenland. De kaart is de eerste van een serie van drie kaarten over 
de regionale energiestrategie van de regio Rivierenland.
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Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte

Een RES beschrijft hoeveel duurzame elektriciteit een regio wil opwekken in 2030 en op welke locaties.
Decentrale overheden en andere partijen in een regio formuleren een RES na een gezamenlijke analyse.

Een RES beschrijft het aanbod van, de vraag naar en de geplande infrastructuur voor warmte in een regio.
Decentrale overheden formaliseren de ambities van de RES in hun beleid en regels voor de leefomgeving.

Een RES bevat in elk geval de plannen van de regio voor een duurzame elektriciteitsvoorziening

Een RES inventariseert hoeveel duurzame elektriciteit de regio grootschalig op land kan opwekken en waar.
Een RES bevat keuzes over hoeveel elektriciteit de regio waar gaat opwekken.

Een RES beschrijft hoe de regio de benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit voor elektriciteit organiseert.
Voor een RES gelden vooraf geen minimale opwekdoelen of een plicht energieneutraal te worden als regio.

Als de RES’sen van alle regio’s niet optellen tot 35 TWh, kunnen extra doelen volgen via VNG, IPO en UvW.

Een RES bevat in elk geval de plannen van de regio voor duurzame warmtevoorziening van huizen en gebouwen

Een RES beschrijft hoeveel warmte de regio verwacht nodig te hebben in de periode tot 2030 en tot 2050.
Een RES inventariseert potentiële warmtebronnen in de regio.

Een RES beschrijft hoe de regio warmte wil verdelen en leveren aan huizen en gebouwen.
Een RES beschrijft hoe de regio de benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit voor warmte wil organiseren.

Het onderdeel in de RES over de warmtevoorziening heet ook wel de Regionale Structuur Warmte.

Een RES biedt ruimte voor aanvullende plannen, anders dan over elektriciteit en warmte

Een RES kan ook andere duurzaamheidsplannen bevatten, zoals voor mobiliteit, landbouw of energiebesparing.

In de regio Rivierenland werken gemeenten, provincie en waterschap samen met belanghebbenden aan een RES

Gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland zijn samen verantwoordelijk voor de RES Rivierenland.
Deze overheden vormen een Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland met Greenport Gelderland, Samenwerkende 
Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.
De gemeenten organiseren de participatie van belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven en milieuorganisaties.

De samenwerkende partijen in Rivierenland werken via een nationaal afgesproken tijdpad toe naar een RES

De partijen leverden 1 juni 2020 een concept-RES op, de volksvertegenwoordigers van de overheden stelden deze vast.
De partijen leveren uiterlijk 1 juli 2021 een definitieve RES (1.0) op en herijken deze iedere twee jaar (RES 2.0 en verder).
Provincie en gemeenten verlenen zo mogelijk vóór 2025 vergunningen, zodat projecten vóór 2030 zijn gerealiseerd.
De partijen werken ook na 1 juli 2021 samen aan duurzaamheidsambities via een regionale Samenwerkingsagenda.

Volksvertegenwoordigers in Rivierenland werken onderling samen en beslissen autonoom over de RES

Raadsleden van de acht gemeenten werken informeel samen in een regionale raadsklankbordgroep.
Volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschap besluiten autonoom over de RES 1.0 en latere versies.
De RES 1.0 is een strategische verkenning en krijgt juridische status zodra de overheden beleid verankeren in 
instrumenten van de Omgevingswet.

De samenwerkende partijen in Rivierenland lossen conflicten in eerste instantie zelf op

In geval van conflict over de RES, proberen de samenwerkende partijen dit eerst zelf onderling op te lossen.
Bij blijvend conflict kan de provincie gemeenten en het waterschap eisen opleggen, zoals via een inpassingsplan.
Ultiem kan het Rijk ruimtelijke bevoegdheden van decentrale overheden overnemen, zoals via een projectbesluit.

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk om 35 TWh duurzame elektriciteit op te wekken

VNG, IPO en UvW hebben zich verbonden aan het nationale doel van 35 TWh in 2030.
Leden van VNG, IPO en UvW zijn via besluiten in ledenvergaderingen indirect gebonden aan het nationale doel.
Een tussentijdse analyse van concept-RES’sen door het PBL leert dat het nationale doel binnen bereik is.

Regio’s krijgen landelijke ondersteuning bij het opstellen van de RES

Het Nationaal Programma RES steunt regio’s zoals met kennis, advies en een landelijke rekensystematiek.
Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent de RES’sen door en kijkt of ze nationaal optellen tot 35 TWh.
De regio’s kregen samen 36 miljoen euro voor het opstellen van RES’sen in de periode 2019-2021.
Netbeheerders helpen regio’s om zicht te krijgen op de benodigde energie-infrastructuur.
Het Expertise Centrum Warmte helpt gemeenten met kennis bij de warmtetransitie van woningen en gebouwen.
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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de hoofdboodschappen van de definitieve regionale energiestrategie (RES 1.0) van de regio Rivierenland. De Argumentenfabriek maakte 

de kaart op basis van een eigen analyse van de RES 1.0 en een online denksessie met de voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland, de drie 
voorzitters van Raadsklankbordgroep en de procesmanager RES. De kaart is de tweede van een serie van drie kaarten over de regionale energiestrategie van de 

regio Rivierenland. Volksvertegenwoordigers in de regio Rivierenland kunnen de kaart gebruiken bij de oordeels- en besluitvorming over de RES 1.0.

Regionale energiestrategie Rivierenland
Kaart 2/3: Samenvatting
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Onze regio ambieert in 2030 1,2 TWh elektriciteit op te wekken via zon en wind en biedt dit aan als bijdrage aan het nationale doel 
(35 TWh in 2030).
Onze regio wil regie houden op de regionale strategische keuzes voor zon en wind en kiest hierom voor een haalbaar en afgewogen bod.
Ons bod is een verdubbeling van de ambitie in de concept-RES: +17 windturbines (2030: in totaal 49 turbines), +200 hectare zonnevelden 
(2030: 249 ha) en +154 hectare zon op grote daken (2030: 191 ha).
De RES benoemt kansrijke gebieden voor opwek na weging op de criteria: landschappelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak,  
impact op het elektriciteitsnet, aansluiting bij gemeentelijk beleid en energieopbrengst.
Onze ambitie is technisch uitvoerbaar, maar vergt nauwe samenwerking met netbeheerder Liander omdat meer capaciteit op het 
electriciteitsnet nodig is.
Onze regio stoot circa 34 procent minder CO₂ uit in 2030 (dan in 1990) als we deze ambitie realiseren én energie besparen  
(EU-doel: -55 procent, Klimaatakkoord: -49 procent).

Onze regio kent weinig grote duurzame warmtebronnen, de vraag naar warmte is hoger dan het huidige aanbod van duurzame warmte.
97 procent van de gebouwen in Rivierenland wordt nu verwarmd met aardgas.
Kansen voor meer aanbod liggen met name bij warmte uit rivieren en plassen (aquathermie), zonthermie en lokaal bij geothermie.
Investeringen (geld, capaciteit, kennis) in aqua- en zonthermie vereisen schaalgrootte en dus regionale samenwerking.
Hoe meer duurzame warmtebronnen, hoe minder elektriciteit (voor warmtepompen) we nodig hebben voor warmte zonder aardgas.

Uitgangspunt bij participatie was en is: “Iedereen moet in de gelegenheid zijn geweest om op het juiste moment mee te praten.”
In totaal dachten 600 personen tijdens bijeenkomsten mee over de RES 1.0 en 2.350 personen gaven hun mening via een enquête.
Gemeenten organiseerden activiteiten rond lokaal beleid, zoals gebiedstafels, energiecafés, online sessies en enquêtes (onder jongeren).
Voor windprojecten is het meeste draagvlak voor gebieden met grootschalige infrastructuur zoals spoor-, snel- en provinciale wegen.
Voor zonprojecten geldt de voorkeursvolgorde: 1. Zonnepanelen op daken en gevels, 2. Restgronden en dubbel ruimtegebruik en  
3. Overige gronden.
Participatie wordt nog belangrijker zodra gemeenten plannen maken voor concrete projecten.

De RES 1.0 is een strategische verkenning en krijgt juridische status zodra we beleid verankeren in instrumenten van de Omgevingswet.
Volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen besluiten in hun afzonderlijke vergaderingen over de RES 1.0.
Provincie en gemeenten verlenen zo mogelijk vóór 2025 vergunningen, zodat wind- en zonprojecten vóór 2030 zijn gerealiseerd.

De RES 1.0 is een tussenstap in een langjarig samenwerkingsproces op weg naar een duurzaam Rivierenland.
Tweejaarlijks evalueren we de RES en passen we deze aan op ontwikkelingen zoals op het gebied van technologie.
Via onze regionale Samenwerkingsagenda (onderdeel van de RES) werken we tussentijds met alle partners verder aan thema’s als 
energiearmoede, -besparing, innovatie en warmte.
Via onze regionale Gebiedsagenda (geen onderdeel van de RES) werken we onder andere aan verdere reductie van CO₂, zoals via  
mobiliteit, industrie en landbouw.

Besluitvorming 
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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft relevante politieke vragen die volksvertegenwoordigers van gemeenten, de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland zich kunnen 

stellen bij de definitieve regionale energiestrategie (RES 1.0) van Rivierenland. De vragen op de kaart zijn niet uitputtend. De Argumentenfabriek maakte de 
kaart op basis van een eigen analyse van de RES 1.0 en een online denksessie met de voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland, de drie voorzitters 

van Raadsklankbordgroep en de procesmanager RES. Deze kaart is de laatste van een serie van drie kaarten over de regionale energiestrategie van de regio 
Rivierenland. Volksvertegenwoordigers in de regio Rivierenland kunnen de kaart gebruiken bij de oordeels- en besluitvorming over de RES 1.0.

Regionale energiestrategie Rivierenland
Kaart 3/3: Politieke vragen
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Wat vinden we van het ambitieniveau om in 2030 regionaal 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken?
Vinden we de verdeling van deze regionale ambitie over de verschillende gemeenten redelijk?
Wat vinden we van het voorstel om regionaal nauw samen te werken op het gebied van aqua- en zonthermie?

Hoe beoordelen we het voorstel om voor duurzame elektriciteit in te zetten op deze mix van zon op daken, zonnevelden en windturbines?
Hoe beoordelen we de keuze voor en onderbouwing van de kansrijke gebieden voor windprojecten?
Willen we regionaal (meer) innoveren, zoals door gebruik van nieuwe technieken voor waterkracht en energieopslag?
Welke voorwaarden willen we als overheid stellen aan bedrijven die projecten ontwikkelen voor elektriciteit en warmte?

Hoe beoordelen we de huidige samenwerking van overheden en andere partijen bij de energiestrategie?
Hoe houden partijen bij de RES elkaar op de hoogte en hoe spreken we elkaar aan op het invullen van onze gezamenlijke ambities?
Willen we onze samenwerking in de regio verdiepen, zoals op het terrein van warmte en/of een financieel gebiedsfonds?
Willen we regionaal (meer) lobbyen bij het Rijk en zo ja, wat moet hierbij prioriteit hebben?
Hoe betrekken we mede-overheden bij lokaal beleid, zoals bij projecten met impact op buurgemeenten? Willen we hier afspraken over maken?

Zijn onze inwoners en andere belanghebbenden voldoende betrokken bij de RES 1.0?
Is er maatschappelijk voldoende draagvlak voor de doelen van de RES 1.0 en de voorstellen om deze via zon en wind te realiseren?
Hoe kunnen we als volksvertegenwoordigers controleren of participatie bij projecten goed verloopt en/of hoe groot het draagvlak is?
Willen we kaders stellen voor hoe inwoners financieel kunnen participeren in zon- en windprojecten en zo ja, welke?
Hoe willen we onze inwoners informeren over (projecten in het kader van) de RES en doen we dit lokaal of regionaal?
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