
Agenda beeldvormende voorronde 7 mei over 

 Regionale Energiestrategie, opgave West Betuwe 

 Beleidskader zonne-energie West Betuwe 

 
Doel 

1. Raadsleden informatie verschaffen over de RES en de gedachten die bestaan over het op te 
stellen beleidskader zonne-energie 

2. Urgentie overbrengen op raadsleden: de opgave is groot, zonder (grootschalige) 
zonnevelden en straks ook meer windenergie gaat het niet lukken 

3. Vragen raadsleden beantwoorden en raadsleden vertrouwen geven dat hun vragen en 
wensen in het proces meegenomen worden 

4. Raadsfracties betrekken bij het op te stellen beleidskader zonne-energie en bij de invulling 
van het Westbetuws deel van het RES, specifiek voor wind- en/of zonne-energie 

5. Stemming peilen/draagvlak verkennen voor bovenstaande doelen 
 
 

 

tijd wat wie 

20:00 Openingswoord, toelichting programma, verwachting wethouder van 
deze avond 
 

 

20:10 Regionale Energiestrategie Rivierenland 
 

 Aanleiding Parijs, Klimaatakkoord, GEA 
 Doelen en aanpak RESsen 
 Aanpak om te komen tot RES-bod Rivierenland 2030 (55% 

reductie CO2-uitstoot in 2030) 

 Vraag aan gemeente West Betuwe (denk regionaal, wellicht 
ook deel opgave stedelijke gebieden, bijv. langs A15 - “voor 
wat hoort wat”?) 

 
 Vragen? 

 

 
Annemieke 
Spit 
 
 
 

 
 

20:35 Opgave West Betuwe 
 

 Doel gemeente: energieneutraal in 2030 
 Coalitieakkoord: de windparken bij de Avri en bij knooppunt 

Deil worden gebouwd, in de huidige raadsperiode géén extra 
windenergie  

 Nieuwe berekening Over Morgen voor RES: Energiemix West 
Betuwe in 2030  

 Duurzame opwekking techniekneutraal, maar naar schatting 
voor .. ha. zonnevelden en .. windturbines zoeklocaties 
vinden (via ruimteateliers) 

 Aanpak in ruimteateliers RES combineren met werkateliers 
voor beleidskader zon, daarin tóch ook relatie met zon in 

gebouwde omgeving meenemen 
 

 Vragen? 
 

 
Willem van 
Wingerden & 
Rolf van Os 

21:00 Beleidskader zon 

 

 In de huidige raadsperiode worden de windparken bij de Avri 
en bij knooppunt Deil gebouwd. Voor méér duurzame 
energie-opwekking denkt uw raad vooral aan zonne-energie. 
Maar ‘wildgroei’ van zonnevelden op goede agrarische grond 
en in mooie landschappen vindt u onwenselijk 

 Daarom een beleidskader voor zonne-energie. Eerste doel: 

de realisatie van zonnepanelen op daken en gevels en op 
onbenutte gronden in de gebouwde omgeving versnellen. 

 

Alex de Meijer 



Tweede doel: zorgen dat zonnevelden in het buitengebied op 
de meest wenselijke plekken komen, goed ingepast, met 

participatie van de omgeving en zomogelijk voor tenminste 
50% in lokaal eigendom 

 Onze ideeën. Toetsingskader met reikwijdte tot 2023 (waar 
nodig bestemmingsplannen nog door déze raad vastgesteld, 
dus uiterlijk voorjaar 2022). Tegen die tijd verhouding zon-

wind-evt. andere technieken in richting van RES-doel 2030 
opnieuw bezien, én lessen trekken uit toetsingskader  

 Opzet beleidskader (zie mijn eerdere, bijgevoegde opzet) 
langslopen. Met enkele voorbeelden helder maken dat de 
raad zich niet rijk moet rekenen met ‘no regret’-locaties 
(bijv. onbenutte ruimte op bedrijventerreinen; vervangen 

asbestdaken; geluidsschermen). Aangeven hoe 
noodzakelijke zonnevelden mogelijk zijn mét respect voor 
ieders wensen  

 
 Vragen? 
 

21:25 De raad aan het woord 
 
Raadsleden en burgerleden met elkaar en met ons in gesprek, 
eventueel in groepen van 5-7 personen: 

 Wat heb je opgepikt uit de presentaties? 
 Wat wil je meegeven, wat vind je heel belangrijk voor het 

RES en voor het beleidskader zon? 

Het gaat niet om nu keuzes te maken. Het gaat er nu wel om 
argumenten uit te wisselen en te inventariseren wat men belangrijk 
vindt. 
 
Eventueel meeschrijven op flap 
 

 

21. 50 Sluiting, reflectie op verwachting door wethouder 
 

 

 


