
Duurzame energie opwekken in Rheden: 

dat doen we samen met inwoners!
Duurzaam energie opwekken: een opdracht waar we landelijk, regionaal en lokaal (gemeentelijk klimaatbeleid) 
afspraken over hebben gemaakt. Duurzaam energie opwekken kunnen we zowel doen met bijvoorbeeld zonne-
panelen op daken als grootschalig. Deze praatplaat gaat over de grootschalige opwek en geeft duidelijkheid 
over het tijdspad, de momenten waarop inwoners kunnen meedenken en meedoen (participeren).

Het proces naar lokaal beleid  
Binnen onze gemeente gaan we een beleidskader Energie en Landschap opstellen. Daarin beschrijven  
we waar en hoe we de opwek van duurzame energie in ons landschap gaan inpassen en hoe we inwoners 
en andere belanghebbenden zoals Natuurmonumenten en landgoedeigenaren, daarbij gaan betrekken. 
Bij het opstellen van het beleidskader doorlopen we de volgende stappen (data zijn onder voorbehoud):

Lokaal versus regionaal
Naast lokaal beleid zijn er ook regionale afspraken:  
de Regionale Energie Strategie (de RES). Dit is nu 
nog een voorlopige versie (‘concept bod’), maar 
voor 1 juli 2021 moet elke gemeente uit de regio, 
ook Rheden, een definitief besluit nemen over het 
‘eindbod RES 1.0’. Bij het nemen van dit besluit 
baseren we ons op het beleidskader Energie en 
Landschap dat we hebben vastgesteld. Zo kunnen 
we onze lokale belangen en waarden goed borgen.  
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De raad spreekt over 
de opgave Regionale 
Energie Strategie (RES) 
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Ons doel: 
Duurzame energie voor 
een prettig en veilig 
leefklimaat en het behoud 
van onze mooie natuur.
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Inwoners en 
andere belang
hebbenden 
geven feedback 
op het concept
beleidskader.

Het college 
neemt het besluit 
om het nieuwe 
beleidskader aan 
de raad voor te 
leggen. 

De raad spreekt 
hierover met 
het college. 
Inwoners en 
andere belang
hebbenden 
kunnen inspreken 
bij de raad.

De raad neemt 
een besluit over 
het beleids
kader Energie 
en Landschap. 
Ook worden 
afspraken 
gemaakt over het 
betrekken van 
inwoners.

AGENDA
Mijn Rheden 
Onze energie!

Inwoners en andere 
belanghebbenden  
praten praten mee 
over waar zij mogelijk
heden zien voor 
zonnevelden en/of 
windmolens en hoe 
ze betrokken willen 
worden bij initiatieven 
voor zon en wind. 
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