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In het Klimaatakkoord heeft de overheid met organisaties en bedrijven doelen 
afgesproken. In Regionale Energiestrategieën (RES’en) brengen we veel van die 
nationale afspraken in de praktijk. Eén van de afspraken is dat de 30 Nederlandse 
RES-regio’s in 2030 samen minimaal 35 terawattuur per jaar (TWh/jaar) aan 
duurzame energie (wind- en zonne-energie) op land opwekken. Daardoor stoten 
we minder CO2 uit, zijn we minder afhankelijk van het buitenland en verdienen 
we eraan in Gelderland. 

In Gelderland willen we in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten en in 2050 energieneutraal zijn.  
Dit staat in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Daarnaast willen we de elektriciteit die we in Gelderland 
verbruiken duurzaam opwekken. De RES’en zijn hiervoor belangrijk. Daarin stelden we met gemeenten en 
waterschappen samen doelen vast. Ook partners van het Gelders Energieakkoord (GEA) steunen deze doelen. 

In deze factsheet staat hoe en met wie we in Gelderland samenwerken aan de uitwerking van de plannen  
voor duurzame energie en dan met name zonne- en windenergie. Ook leest u meer over actuele 
ontwikkelingen zoals het Nevele-arrest, Natura 2000, netcapaciteit, windbeleid en MER. 

Stand van zaken en planning
• 2021: zoals afgesproken in het Klimaatakkoord (2020) dienden alle stuurgroepvoorzitters van de  

Gelderse RES-regio’s de RES 1.0 in bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES). 
• 2021: alle gemeenteraden, algemeen besturen van de waterschappen en Provinciale Staten stelden in 

Gelderland de RES 1.0 vast.
• Begin 2023: Gelders concept plan-MER.
• Juli 2023: opleveren monitoring RES. 
• Medio 2024: oplevering herijkte RES (indien van toepassing).
• 2025: vergunningverlening voor projecten.
• tot 2030: uitvoering van de plannen met tussentijdse ijkmomenten
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Organisatie van de RES-regio’s
In de RES-regio’s zijn alle gemeenten, waterschappen en provincie(s) vertegenwoordigd in stuurgroepen. 
Daarnaast nemen in sommige stuurgroepen ook vertegenwoordigers vanuit onder meer bedrijfsleven, 
energiecoöperaties en Natuur en Milieu Gelderland deel. Alle partners werken jaren samen.  
Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en belangen. Als provincie zijn wij gelijkwaardig partner. 
We bespreken net als de andere partners onze belangen in stuur- en werkgroepen. Daarnaast stemmen de 
Gelderse regio’s bovenregionaal af. Dit is nodig, omdat een overkoepelende organisatie sommige onderwerpen 
beter kan regelen en organiseren. Denk aan onderwerpen als netinfrastructuur en natuur. De regie ligt dan bij 
de provincie.

6 Gelderse RES-regio’s met een eigen kleur
De Gelderse RES’en tellen op tot een totaal bod van 6,5 TWh. Daarmee neemt Gelderland een mooi aandeel van 
18% van de landelijke doelstelling van 35 TWh voor haar rekening.

Elke regio heeft eigen kansen en uitdagingen, en maakt keuzes die daarbij passen:
• Rivierenland heeft haar concept-bod verdubbeld, zoals ze al van plan was. Lees meer over de  

RES Rivierenland: RES Rivierenland.
• Foodvalley gaf met haar Burgerberaad de inwoner een stem aan de RES-tafel. Lees meer over de  

RES Foodvalley: RES Regio Foodvalley.
• Noord-Veluwe en de Cleantech Regio liggen op of vlakbij de Veluwe, het grootste natuurgebied van 

Nederland. Daar is minder ruimte voor windmolens of zonneparken. Toch hebben deze regio’s een mooi  
bod neergelegd. Lees meer over RES Cleantechregio: RES Cleantechregio.  
Lees meer over RES Noord-Veluwe: RES Noord-Veluwe.

• De Achterhoek hield in haar keuzes rekening met de mogelijkheden van het energienetwerk.  
Lees meer over RES Achterhoek: RES Achterhoek.

• Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen nam in haar RES spelregels op voor de samenwerking en 
inhoudelijke uitwerking van de vervolgstappen. Lees meer over RES Groene Metropoolregio:  
RES Arnhem-Nijmegen.

Criteria voor afwegingen in RES’en
Tijdens het maken van de RES’en hielden de RES-partners rekening met het ‘RES afwegingskader’.  
Deze staat in de Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0 van het Nationaal Programma (NPRES).  
Dit kader vertaalden we met onze partners op onderdelen naar de Gelderse situatie.
Hierbij gaat het om de criteria: 
1 hoeveelheid elektriciteit en warmte
2 ruimtegebruik
3 bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
4 efficiëntie van het energiesysteem.

https://www.resrivierenland.nl
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/
https://cleantechregio.nl/res/
https://energiestrategienv.nl
https://resachterhoek.nl/default.aspx
https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking2/2049228.aspx


Mogelijkheden voor warmte
Ook werken we met onze partners de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) uit. Hier gaat het om het 
verdeelvraagstuk en de koppeling met de Warmtetransitievisies van gemeenten. Welke warmtevrager(s) 
mogen de warmte gebruiken die op bovenregionaal niveau beschikbaar is? We willen voorkomen dat daar  
waar geen (rest)warmte beschikbaar is (bijvoorbeeld uit industriële processen) elektriciteit de enige keuze is 
om de huizen te verwarmen. Daarom onderzoeken we ook de mogelijkheden van geothermie en aquathermie. 
Toch moet een groot deel van de warmtebehoefte in Gelderland worden opgewekt met elektriciteit.

Monitoring van de realisatie
Gaan we onze doelen halen? In alle regio’s wordt hard gewerkt aan de RES. We zijn trots op de prestatie die we 
samen al hebben geleverd. We weten ook dat het werk nog niet klaar is. Uiteindelijk komen de RES-plannen 
in het gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid. Dat geeft initiatiefnemers zekerheid over waar zij zonne- 
en windenergieprojecten kunnen uitvoeren en onder welke voorwaarden. In de zomer van 2023 laat de 
monitoring van de RES zien hoe ver we met de uitvoering zijn, of er bijsturingen nodig zijn en welke afspraken 
we daarover maken met onze RES-partners in de herijkte RES.

Actuele ontwikkelingen

Nevele-arrest
Op 30 juni 2021 bepaalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op basis van het Nevele-
arrest dat normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet kunnen worden gebruikt voor 
windturbineparken, en dat eerst een milieubeoordeling moet worden gemaakt. Deze landelijk vastgestelde 
normen gaven de decentrale overheden houvast bij het beoordelen van milieurisico’s van windprojecten. 
Het Rijk gaat de onderbouwing (milieubeoordeling) van de normen verbeteren, maar dit duurt 
waarschijnlijk zo’n 1,5 tot 2 jaar. Het Rijk moedigt provincies en gemeenten aan om zelf de normering voor 
geluid, slagschaduw en externe veiligheid vast te stellen voor hun projecten. Inmiddels doen in Gelderland 
gemeenten Beuningen, Wijchen en Maasdriel daar al de nodige ervaring mee op. Ook op andere plekken in 
Nederland gebeurt dat. Met steun van het Rijk en NPRES worden deze ervaringen gebundeld.  
Wij ondersteunen gemeenten met kennis en (juridische) ervaring bij het opstellen van eigen normen voor 
windprojecten. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat windprojecten vertraging oplopen door te 
laten zien hoe lokale normen relatief eenvoudig vastgesteld kunnen worden. De normen uit het 
Activiteitenbesluit gelden tijdelijk niet, maar gemeenten kunnen doorgaan met de uitvoering  
van windenergieprojecten.

Natura 2000
De uitwerking van de zoekgebieden uit de RES 1.0 maakt duidelijk of het doel kan worden gehaald.  
In de uitwerking wordt de relatie duidelijk met andere belangen die ruimte vragen. Denk aan natuur, 
woningbouw, werklocaties, landbouw en mobiliteit. We kijken of natuurdoelen en de opwek van duurzame 
energie kunnen samengaan in de zone van 1 tot 8 kilometer rond het Natura 2000-gebied van de Veluwe. 
We werken hiervoor een handelingsperspectief uit. Dit moet duidelijk maken hoe we windturbines én 
natuur samen willen laten gaan. Het handelingsperspectief leidt tot regels waarin we vastleggen waar 
windontwikkelaars rekening mee moeten houden.

Aanpassen windbeleid en MER
Alle partners vertalen de afspraken in de RES in hun ruimtelijk beleid. Ook wij. We willen ons windbeleid 
laten aansluiten op de afspraken in de RES. Nu staat ons windbeleid windenergieprojecten toe op meer 
plekken dan in de RES is afgesproken. Ter ondersteuning van de aanpassing van ons beleid moeten we een 
plan-MER uitvoeren. Omdat we naast windenergie ook kijken naar zonne-energie en infrastructuur, 
kan deze ook worden gebruikt voor de herijking van de RES’en. Lees hier het plan van aanpak voor een 
Gelderse plan-MER. Zie ook de veelgestelde vragen over de planMER

Netcapaciteit
Om meer zonnepanelen op daken te krijgen, is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Niet ieder project  
kan direct op het net worden aangesloten. Wij ondersteunen gemeenten met kennis en kunde.
De krapte op ons netwerk vraagt om programmeren en prioriteren. Niet alles kan tegelijk. Hoe eerder we 
duidelijk hebben waar wat moet komen, hoe sneller de netbeheerders de investeringen die daarvoor nodig 
zijn kunnen plannen en uitvoeren. Hierbij gaat het niet alleen om de leveringsproblemen door toenemende 
elektriciteitsvraag. Er is ook sprake van terugleveringsproblemen: de mogelijkheid om de opgewekte wind- 

https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=26001
https://media.gelderland.nl/Veel_gestelde_vragen_over_de_Gelderse_plan_MER_voor_wind_en_RES_5fa7022e80.pdf


en zonne-energie op het elektriciteitsnet te zetten. Met de netbeheerders, gemeenten en regio’s bekijken 
we de mogelijkheden in de Gelderse Energie Infrastructuur-aanpak (GEIS). Lees hier de samenvatting van 
het onderzoek dat we onlangs lieten uitvoeren: Samenvatting systeemstudie Gelderland.

We ontwikkelen een tool om bij verschillende keuzes de gevolgen voor de kosten voor netwerk in beeld te 
brengen. Belangrijk hierbij is ook dat het netwerk efficiënter werkt als er ongeveer evenveel zonne-energie 
als windenergie wordt opgewekt. Deze verhouding is in veel regio’s nog scheef.

Smart energy hubs
We onderzoeken de mogelijkheid om smart energy hubs te bouwen. Dit is een geografisch afgebakend 
gebied waarin we zoeken naar mogelijkheden om de energiestromen te optimaliseren. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt aan duurzame energie aansluitingen, gebruik van waterstof in het energiesysteem, 
zero emissie-mobiliteit op en rond de locatie en aan een samenwerking voor (regionale) innovaties. 
Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning. 
We starten nu op een aantal locaties waar de wil is om dit samen op te pakken en waar veel te leren is om 
het daarna op andere plekken te doen.  

Werken als 1 overheid 
Als 1 overheid zijn we samen verantwoordelijk voor het halen van de klimaatdoelen. In de 6 Gelderse RES’en 
staat hoe we samen bijdragen aan de doelen in het Klimaatakkoord voor duurzame energie en welke gebieden 
hiervoor het meest geschikt zijn. Iedere overheid heeft hierin een eigen rol en bevoegdheid. 

Gemeenten zijn bevoegd gezag voor zonne-energie. Wij vragen gemeenten om beleid te ontwikkelen waarin 
staat hoeveel energie zonneparken moeten opwekken. Zonne-energie op gebouwen heeft de voorkeur.  
In dat beleid staat ook aangegeven waar zonnevelden mogen komen. Belangrijk daarbij is onder andere  
een goede ruimtelijke kwaliteit en de mogelijkheid voor aansluiting op het energienet. In onze verordening 
hebben wij aangegeven wat wij hierin van gemeenten verwachten. Lees hierover meer in de 
Omgevingsverordening, paragraaf 2.7.4, artikel 2.65a (gebieden of locaties voor zonneparken).

We zijn bevoegd gezag voor windparken tussen 5 en 100 megawatt. Gemeenten zijn de eerste bestuurslaag 
voor inwoners. Daarom heeft het onze voorkeur dat de gemeente het bevoegd gezag op zich neemt voor 
windparken en alle procedures coördineert. Zo kan de gemeente ook de regie houden over ontwikkelingen  
op lokaal niveau, lokale wensen in de participatie meenemen en zelf beslissen hoe bijvoorbeeld omgevings–
fondsen worden gebruikt.  

Windladder
Vanuit de Elektriciteitswet 1998 zijn we bevoegd gezag en beoordelen we of het initiatief past in ons ruimtelijk 
beleid. Daarnaast onderzoekt initiatiefnemer samen met de netbeheerder of het initiatief aan te sluiten is op 
het elektriciteitsnet. Praktisch gezien betekent dit dat we zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw betrokken zijn 
en blijven bij de Gelderse windprojecten. We leveren mensen voor projectgroepen (bijvoorbeeld om onderzoeken 
te beoordelen) en stellen onze kennis, ervaring en landelijk netwerk ter beschikking. 

Ondanks onze ondersteuning kan het nodig zijn dat we de ruimtelijke procedure toch op ons nemen.  
De windladder geeft hier richting aan. Dit wordt dan een besluit voor een provinciaal inpassingsplan (PIP).  
Het voornemen voor een PIP is een besluit van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten stellen het PIP vast.  
Als de Omgevingswet gaat gelden is dat een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. 

In onderstaande animaties is de windladder in de verschillende situaties uitgelegd 

In deze eerste animatie leggen we uit wat er  
komt kijken bij de aanvraag van een windpark.

Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

In deze animatie leggen we uit wat de 
vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor 
een windpark dat binnen een RES-gebied ligt.
Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

In deze animatie leggen we uit wat de 
vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor 
een windpark dat buiten een RES-gebied ligt.
Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

https://media.gelderland.nl/2021_Samenvatting_systeemstudie_Gelderland_ab7e100793.pdf
https://media.gelderland.nl/Geconsolideerde_Omgevingsverordening_februari_2022_5b3cb0d113.pdf
https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=10972/.pdf
https://youtu.be/tMmD4zX3NFk
https://youtu.be/9cg-AbJRCQg
https://youtu.be/0xKa680nBr4


22
 5

00
 1

18
_W

22
05

 1
09

6

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Participatie
Participatie bestaat uit procesparticipatie en financiële participatie. Bij procesparticipatie kunnen betrokkenen 
van initiatief tot de start van de uitvoering van een zon- en windproject op meerdere momenten meedenken 
en hun inbreng leveren. Dit staat los van de wettelijke reactiemogelijkheden (zienswijzen en bezwaar).  
Het provinciaal en gemeentelijk streven is 50% lokaal eigendom.
Financiële participatie kent vele vormen. Bijvoorbeeld omgevings-/gebiedsfondsen, een tegemoetkoming  
in de energierekening, obligaties en aandelen (lokaal eigendom). De zon- en windbranche kennen hun eigen 
gedragscodes. Dit wordt vaak als minimum uitgangspunt gehanteerd.

Participatie is door de jaren heen sterk verbeterd. Dat komt onder andere door de afspraken daarover in het 
Klimaatakkoord, ondersteunt vanuit de windbrancheorganisaties. Participatie gebeurt steeds professioneler 
en door te dóen, worden we allemaal wijzer. In de beleidsfase is de overheid verantwoordelijk voor het 
betrekken van de omgeving bij het maken van beleid. In de projectfase is de initiatiefnemer (ontwikkelaar en/
of coöperatie) verantwoordelijk voor het organiseren van participatie. Het bevoegd gezag controleert 
vervolgens of de initiatiefnemer zijn verantwoordelijkheid nakomt en de kwaliteit ervan. Om deze afspraak uit 
het Klimaatakkoord te borgen, kunnen lokale overheden participatiebeleid vaststellen. Er zijn mooie 
voorbeelden waarin provincie, gemeenten en initiatiefnemers samen invulling geven aan participatie. 
Bijvoorbeeld bij windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten.

Contact
Wilt u meer weten over de RES in uw regio? Elke RES-regio heeft een regio-accounthouder.  
Via het provincieloket kunt u contact met hen opnemen. Telefoon: 026 359 99 99,  
e-mail: provincieloket@gelderland.nl.

Algemeen contactadres: res@gelderland.nl

Meer informatie
• Onze RES webpagina: https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/de-6-regionale-

energiestrategieen
• Nationaal Programma RES: https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
• Beleidslijn Windenergie provincie Gelderland (wordt geactualiseerd): https://media.gelderland.nl/

Beleidslijn_Windenergie_be0588e498.pdf
• De rol van volksvertegenwoordigers in de RES: https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/

volksvertegenwoordiger/default.aspx
• Energieparticipatie: https://www.energieparticipatie.nl/
• Expertteam Warmte: https://expertteamwarmte.nl/
• Expertise centrum warmte: https://www.expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx

mailto:provincieloket@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl
mailto:provincieloket@gelderland.nl
mailto:res@gelderland.nl
https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/de-6-regionale-energiestrategieen
https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/de-6-regionale-energiestrategieen
https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://media.gelderland.nl/Beleidslijn_Windenergie_be0588e498.pdf
https://media.gelderland.nl/Beleidslijn_Windenergie_be0588e498.pdf
https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/volksvertegenwoordiger/default.aspx
https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/volksvertegenwoordiger/default.aspx
https://www.energieparticipatie.nl/
https://expertteamwarmte.nl/
https://www.expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx
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