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Van: Fractie D66 Renkum 
 
Geachte heer Maouche, 
 
Gelet op de behandeling van het onderwerp RES in de vergadering van de Raadsontmoeting van 30 
juni 2020 en gelet op uw brief van 9 juni 2020, waarin u aangeeft om eventuele wensen of 
bedenkingen in de periode 30 juni tot 14 juli 2020 aan het College door te geven, bericht ik u 
namens de Fractie van D66 Renkum dat wij de navolgende wensen/bedenkingen inbrengen. 
 
In de brief geeft u aan dat het college op 15/9/2020 een besluit neemt.  
Het gaat hier om het voorlopige concept bod van de Regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de 
regionale energie strategie, de RES. Een fantastisch product waar de regio en u trots op kunnen zijn! 
D66 is ook content met de wijze waarop U de Raad heeft meegenomen in het proces om te komen 
tot dit resultaat.  
 
Het is echter voor de fractie van D66 Renkum wel interessant om te weten welke wensen en 
bedenkingen worden ingebracht en op welke wijze het college deze ingekomen wensen en 
bedenkingen weegt om tot een goede besluitvorming op 15/9 te komen. Dat geldt natuurlijk niet 
enkel voor de wensen en bedenkingen die bij de gemeente Renkum worden ontvangen, maar voor 
alle wensen en bedenkingen op het voorlopige concept bod RES Regio Arnhem-Nijmegen. Het is ons 
niet duidelijk op welke wijze alle raden op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen 
binnen alle betrokken gemeenten. Voorbeeld: stel dat gemeenteraad gemeente X zegt: in 
mijn gemeente komen (toch) geen windturbines. Dat heeft direct gevolgen voor het totale bod van 
onze regio. Wordt het potentiele gat dan opgevuld door een andere gemeente? Hoe gaat dat proces 
dan? 
 
Op de vraag van D66 in de Raadsontmoeting van woensdag 30 juni heeft U aangegeven dat het in 
eerste aanleg de bedoeling is dat enkel raadsleden bedenkingen/zienswijze indienen, maar dat het 
natuurlijk wel mogelijk is dat ook inwoners of belangenorganisaties dit ook doen. Uit uw woorden 
maken wij op dat het participatietraject RES loopt van juni tot september, waarbij het college in 
gesprek is met de inwoners van de gemeente Renkum. De fractie van D66 Renkum is content met de 
wijze waarop dit participatietraject vorm is gegeven.  
 
U heeft toegezegd dat begin september 2020 (mogelijk 6/9) er vanuit de regio een (gemotiveerde) 
verantwoording komt op welke wijze alle ontvangen zienswijzen/bedenkingen zijn gewogen en al 
dan niet zijn verwerkt in het voorlopige concept bod. Op vragen vanuit de raadsleden tijdens de 
Raadsontmoeting heeft u aangegeven nog te bezien of er nog tussentijds een terugkoppeling is 
vanuit het college naar de gemeenteraad. De D66 fractie hecht eraan om tijdig een juiste afweging 
te kunnen maken, niet enkel op het besluit van het college van 15/9, maar ook ten aanzien van het 
bod zoals op 1/10 aan PBL wordt gezonden.       
  
Op 1/10/2020 moet het pakket gereed zijn om aan het PBL gezonden worden om door te rekenen; 
dat pakket komt dan weer terug met als doel om het bod RES Regio Arnhem-Nijmegen 1.0 op 1/7 
/21 gereed te hebben. 
 
Waar praten we nu over voor onze gemeente? 
Voor elektriciteit, te weten opwekking door zon en wind 4 elementen, te weten: 

1. Bestaande projecten; 



2. Projecten in de pijplijn 
3. No regrets 
4. Regionale zoekgebieden. 

Met name 3 en 4 zijn voor onze gemeente van belang. 
De no regrets betreffen met name zonnepanelen op daken: gemeente Renkum staat aan de lat om 
46000 zonnepanelen op daken te krijgen.  
 
Nog moeilijker wordt het met categorie 4, regionale zoekgebieden: daar moet de gemeente Renkum 
18% windenergie en 82% zonne-energie een plek zien te geven (indien mogelijk). Voor onze 
gemeente betreft dit de zoekgebieden Z1, Z2 en IZW1. Al deze 3 gebieden gaat het om zonne-
energie. Z1, het gebied globaal van de renkumse- en doorwerthse heide/telefoonweg betreft een 
oppervlakte van 348 hectare; Z2 de reyerskamp in wolfheze, noord van de spoorlijn voor 113 
hectare en Z3 een gebied van 33 hectare ten oosten van kasteel doorwerth. 
Dit zijn dus potentiele zoekgebieden, de een met restricties de ander met zachte restricties. 
D66 Renkum verzoekt de wethouder om de komende maanden hierboven op te blijven zitten wat de 
plannen zijn met deze 3 gebieden: voor onze gemeente toch wel gebieden om te blijven koesteren! 
Bovendien dient de nodige aandacht besteed te worden aan mogelijke onrust bij inwoners in het 
dorp Wolfheze, gelet op het aldaar voorziene zoekgebied voor een (groot) zonneveld., 
  
In dat kader refereren wij aan de brief van de provincie over onder meer het zonneveld 
Quadenoord: daar wordt nu een studie gedaan hoe RES, energieopwekking, Gelders Natuur Netwerk 
en Natura 2000 gebieden zich tot elkaar kunnen verhouden.  
Dit heeft natuurlijk een directe link naar de plannen van dit college ter zake van grootschalige 
opwek. 
  
Verder verdient categorie 2, de pijplijnprojecten, de nodige aandacht. Daar hebben we het ook over 
waterkracht en voor onze gemeente natuurlijk de waterkrachtcentrale bij de stuw Driel. Ondanks 
het feit dat opgewekte energie door middel van waterkracht nu niet meetelt in de RES roept D66 het 
college op om onverminderd actief te blijven om een waterkrachtcentrale bij de stuw mogelijk te 
maken. De Fractie van D66 Renkum is dan ook blij met de nieuwe haalbaarheidsstudie, zoals deze 
met steun van de gemeente wordt gestart. Niet vergeten moet worden dat in het Geldersch Energie 
Akkoord (GEA) in de Provincie Gelderland drie stuwen als “kansrijk” zijn aangemerkt, waaronder de 
stuw Driel. 
  
De andere categorie, de warmte opwekking, betreft met name het onderdeel kansrijke 
bovenregionale warmte clusters. We praten hier over Parenco Renkum/Smurfit-Kappa. Voor deze 
opgewekte restwarmte is regionale afstemming nodig als het gaat over de verdeling van de 
restwarmte. In de stukken lezen wij dat de restwarmte van dit bedrijf kansrijk is voor Ede-
Wageningen, ofwel de Food Valley. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat gemeente Renkum alleen de 
lasten van Parenco heeft en dat andere gemeenten enkel de lusten van Parenco genieten. Daar is 
D66 alert op dat dit niet gaat gebeuren! Wat gaat U doen om de resultaten van dit warmtecluster 
ook voor de gemeente Renkum te kunnen gebruiken en niet enkel te laten wegvloeien naar andere 
gemeenten?  
 
In het concept-voorlopig bod lezen wij het nodige over biomassa. We vernemen graag het standpunt 
van het college over het gebruik van biomassa, gelet op alle ontwikkelingen rond het gebruik van 
biomassa. Wat is de reden dat biomassa in het document wordt opgevoerd, gelet op het feit dat 
inmiddels bekend is dat biomassa in veel gevallen geen goede oplossing is om bij te dragen aan het 
mede-oplossen van het klimaatprobleem. Uit het op woensdag 30 juni gepresenteerde advies van de 
Sociaal Economische Raad kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat er geen toekomst ligt 



voor biomassa. Het zou dan ook niet raar zijn om biomassa uit het voorlopige concept bod te 
verwijderen. Wat is uw mening daarover? 
 
Wij verzoeken U onze wensen/bedenkingen te wegen en mee te nemen in de besluitvorming van 
het College op 15/9/2020 en de fractie van D66 Renkum daarover zo spoedig mogelijk te 
informeren, in die zin dat wij graag van u vernemen wat er met onze wensen/bedenkingen wordt 
gedaan. 
  
 
Met vriendelijke groet, Danielle Bondt, fractievoorzitter D66 Renkum 


