
Ter inzage: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor windbeleid en 
Regionale Energiestrategie (RES) in Gelderland 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor windbeleid en Regionale Energiestrategie (RES) in 

Gelderland vanaf maandag 13 februari tot en met maandag 20 maart 2023 ter 

inzage ligt. U kunt dan uw mening geven. In deze onderzoeksagenda staat wat we 

onderzoeken en op welk detailniveau.  Hierna komt het milieuonderzoek zelf. De 

uitkomsten hiervan helpen de overheid een zorgvuldige onderbouwing te geven 

over waar windparken, zonnevelden en duurzame warmtevoorzieningen kunnen 

komen. U kunt de stukken inzien en hierop reageren. 

 

Digitale informatiebijeenkomsten 

We organiseren een aantal digitale bijeenkomsten waarin we de reden en aanpak van de 

milieurapportage toelichten en vertellen wat er in de onderzoeksagenda staat.   

• Op donderdag 2 maart en woensdag 8 maart 2023 zijn er van 15.30 tot 17.00 uur digitale 

informatiebijeenkomsten voor professionals (overheden, energiecoöperaties, 

milieuorganisaties, enzovoort).  

• Op dinsdag 7 maart 2023 is er van 19.30 tot 20.45 uur een digitale 

informatiebijeenkomst voor inwoners en belangvertegenwoordigers. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 28 februari 2023 

op onderstaande webpagina. 

 

Waarom een milieuonderzoek voor heel Gelderland 

Overal in Gelderland moeten we duurzame energie opwekken. Hiervoor moeten er windparken en 

zonnevelden worden gebouwd. En we moeten gebruik gaan maken van duurzame 

warmtebronnen. De ruimte is echter beperkt. Er moeten ook woningen worden gebouwd, we 

hebben schoon drinkwater nodig en ook de natuur moet de ruimte hebben. Daarom moeten 

provincies, gemeenten en waterschappen goede afwegingen kunnen maken.   

 

Milieuonderzoeken in Gelderse regio’s 

In Gelderland zijn 6 energieregio’s. Sommige regio’s doen ook milieuonderzoek voor hun eigen 

regio. En in verschillende gemeenten worden onderzoeken gedaan voor windparken. We maken 

over en weer gebruik van de resultaten. Zo krijgen we een goed beeld wat de milieu-effecten zijn 

van locaties voor windturbines en zonnevelden.  

 

Wat doen we met de onderzoeksresultaten  

Met de milieu-informatie kan onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten van de 

aan te leggen windparken en zonnevelden op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, 

energiesysteem, milieu en het landschap. We wegen de resultaten van het onderzoek mee in ons 

beleid. We gebruiken de resultaten ook om samen met de energieregio’s verder te werken aan de 

RES 1.0. 

 

Stukken inzien 

De onderzoeksagenda staat van maandag 13 februari tot en met maandag 20 maart 2023 op 

onderstaande webpagina. 

 



Vanaf 13 februari tot en met maandag 20 maart 2023 kunt u de onderzoeksagenda ook inzien bij 

Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 7.30 - 

18.00 uur en op vrijdag van 7.30 - 17.00 uur.  

 

Reageren  

Reageren kan op de volgende manieren: 

• Digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding 

van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES’, zaaknummer 2022-

005244; 

• Schriftelijk: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van 

‘Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES’ zaaknummer 2022-005244; 

• Mondeling: door te bellen met het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 

 

Hoe kunt u nog meer meedenken en meepraten?  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap. Hierna volgt het milieuonderzoek zelf. 

Rond de zomer is de ontwerp planMER klaar voor inzage. Ook dan kunt u weer reageren.  

 

Meer informatie 

U kunt bovenstaande informatie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windbeleid en 

Regionale Energiestrategie nalezen op deze webpagina: www.gelderland.nl/planmerwindbeleid. 

 

http://www.gelderland.nl/planmerwindbeleid

