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Datum: 16 juni 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
1. De ‘Concept-RES Achterhoek’, waarin is opgenomen om in 2030 1,35 TWh aan 

grootschalige duurzame energie te produceren in de Achterhoek. Dit bod is 
onderverdeeld in 1.0 TWh op land (zon en wind) en een streven naar 0,35 TWh zon-
op-dak. 

 
Context 
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse 
uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In het 
klimaatakkoord is bepaald dat regio’s samen moeten werken aan een energiestrategie, de 
Regionale Energie Strategie (hierna: RES). In de RES moet worden opgenomen hoeveel 
(hierna: “het bod”) de regio gaat bijdragen aan de nationale opgave om in 2030 35 TWh 
aan grootschalige zonne- en wind (op land) energie op te wekken. 
 
Het proces om te komen tot een RES is niet eenvoudig en de beschikbare tijd is beperkt. 
Op 6 februari j.l. bent u daarover geïnformeerd met de “Voortgangsnotitie RES 
Achterhoek” in een informatieve raadsbijeenkomst. 
 
In gezamenlijke sessie in april en mei is door wethouder Langeveld, namens het college, 
met de partners van de RES Achterhoek ((8 Achterhoekse gemeenten, Provincie Gelderland 
en Waterschap Rijn en IJssel) gesproken over het op te nemen bod in de ‘Concept-RES 
Achterhoek’. 
 
Ten behoeve van de concept-RES Achterhoek is een minimaal participatieproces 
doorlopen. Dit vanwege de beperkingen die Corona ons heeft gegeven en het feit dat in 
bijna alle Achterhoekse gemeenten recent een participatief proces met inwoners is 
doorlopen ten behoeve van het opstellen van de ruimtelijk kaders voor duurzame 
energieopwekking (voor Doetinchem ‘Ruimtelijk beleidskader Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem’, vastgesteld op 25 april 2019). Deze gemeentelijke 
beleidskaders voor duurzame energieopwekking vormen een belangrijke basis waarop het 
participatieve traject richting RES 1.0 ingericht gaat worden. 
 
Kernboodschap 
In het klimaatakkoord is bepaald dat de 30 RES-regio’s een regionale structuur warmte 
moeten opstellen en samen 35 TWh aan grootschalige zon en wind (op land) energie 
moeten opwekken. 35 TWh houdt ongeveer 5.400 windturbines van 3MW, 45.000 hectare 
zonnepanelen of een combinatie daarvan in. 
De verdeling tussen de regio’s en de verhouding zon/wind is vrij. Het nationaal 
programma RES (npRES) gaat er van uit dat de overheden hier gezamenlijk uitkomen.  
 
Als samenwerkende gemeenten in de Achterhoek hebben we al sinds 2009 de ambitie om 
in 2030 energieneutraal te zijn. Daartoe is in 2016 gezamenlijk de Regionale 
Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA) opgesteld. Waarin is opgenomen dat de 
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Achterhoekse gemeenten zich willen inzetten voor realisatie van 1,23 TWh aan 
grootschalig wind en zon op land om de ambitie te behalen. Dit is exclusief grootschalig 
zon-op-dak. Deze opgave is input geweest voor de strategiesessies met de partners van de 
RES Achterhoek, om te komen tot het bod voor de RES. 
 
In de strategiesessies is overeengekomen dat we ons in de Achterhoek maximaal willen 
inzetten voor zon-op-dak en dat we daar gunstige randvoorwaarden voor willen (laten) 
creëren. Het bod in de ‘Concept-RES Achterhoek’ is daarom verdeeld in 1 TWh grootschalig 
wind en zon op land en het streven naar 0,35 TWh aan grootschalig zon-op-dak. Ook zijn 
in de ’concept-RES Achterhoek’ alle (potentiële) warmtebronnen in kaart gebracht, 
waarmee een eerste aanzet gedaan voor een Regionale Structuur Warmte. Daarmee 
draagt de RES ook bij aan de energieneutraliteit ambitie van de Achterhoek. 
 
De concept RES 1.0 is vooral een tussenstap op weg naar de RES 1.0, maar maakt wel 
duidelijk dat de RUA uit 2016 een redelijk goede aanname is voor de opdracht van de 
duurzame energieopwekking. We gaan dan ook door met het begeleiden en mogelijk 
maken van initiatieven voor duurzame opwekking zoals afgesproken in het eerder 
genoemde ruimtelijk kader van 25 april 2019. Zowel voor wind als zon zijn initiatieven in 
ontwikkeling. Zodra deze meer concreet worden informeren we u hierover. 
 
De RES heeft een directe relatie met de Omgevingsvisie. De RES zal eveneens als de 
Omgevingsvisie met oog voor ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en 
afgewogen tegen andere ruimtelijke belangen, tot stand moeten komen. Binnen 
Doetinchem is het proces rondom de Omgevingsvisie al enige tijd onderweg. Het proces 
van de RES zal in Doetinchem daarmee verenigd gaan worden. 
 
Vervolg 
Op basis van de ‘Concept-RES Achterhoek’ wordt het proces richting ‘RES 1.0’ ingegaan. In 
het proces richting ‘RES 1.0’ wordt in een participatief traject gezocht naar kansrijke 
gebieden voor invulling van de 1,35 TWh. Daarnaast zullen we in Doetinchem aan- en 
inhaken op het proces van de Omgevingsvisie. Het is aan u om naar verwachting in juni 
2021 de ‘RES 1.0’ vast te stellen. 
 
De planning ziet er regionaal en globaal als volgt uit: 
• Eind augustus – begin september 2020: 

Ruimtelijke analysesessies / ontwerpsessies waarin ruimtelijke mogelijkheden voor de 
productie van duurzame energie nader worden verkend. 

• Eind november – begin december 2020 
Ruimtelijke analysesessies / ontwerpsessies waarin het inzoomen op een 
voorkeursvariant voor de productie van duurzame energie aan de orde is. 

• Februari – maart 2021 
In deze periode wordt gewerkt aan de finale versie van de RES 1.0. 

• Periode april – juni 2021 
Doorlopen van de procedures bij gemeenten, provincie en waterschap tot vaststelling 
van de RES 1.0. 
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U zult met regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang van opstelling van de RES 
1.0. Niet alleen via de nieuwsbrief en website RES Achterhoek (www.resachterhoek.nl), 
maar ook via presentaties en bijeenkomsten. 
Een exacte planning wordt op dit moment nog aan gewerkt en zo gauw als mogelijk met 
u worden gedeeld. 
 
Bijlage 
1. Concept-RES Achterhoek 
 

http://www.resachterhoek.nl/

