
Berg en Dal draagt zijn steentje bij.

Samenvatting: Berg en Dal legt 5x meer panelen dan zijn buurgemeenten. We 
doen 5x meer dan maximaal, en 15x meer dan ons minimaal gevraagd wordt.
                                                                            

De Rijksoverheid en Provincie hebben aan de regio Arnhem-Nijmegen gevraagd 
om in 2030 tussen de 0,6 en 1,5 tWh per jaar duurzame elektriciteit op te 
wekken. Dat is tussen de 600 en 1500 gWh.

Het totale aanbod van de regio aan het Rijk is om 1,68 tWh per jaar duurzaam op
te wekken. Dat is 1680 gWh. Dat is ruim 10% meer dan het maximaal gevraagde.

Berg en Dal heeft 5% van de inwoners van de regio (35k van 700k+). We 
gebruiken ongeveer 5% van de energie van de regio. Naar rato zou Berg en Dal 
dan 5% van het totale aanbod moeten verzorgen.

Het Actieplan Duurzaamheid van Berg en Dal stelt dat we 313 gWh/jaar groen 
gaan opwekken in 2030. Dat is 18,6% van het totale aanbod van de regio.

Als het aanbod van Berg en Dal naar rato zou worden, vergelijkbaar met het 
aanbod van onze buurgemeenten,  dan zakt het totale aanbod van de regio van 
1,68 tWh naar 1,44 tWh. Nog steeds nabij het maximum dat gevraagd wordt.

Als we in Berg en Dal 5% van 1,44 tWh per jaar duurzaam opwekken, dan 
dragen we ons steentje bij aan de energietransitie. Dat is 72 gWh/jaar in 2030.

Duurzame energie, op te wekken in Berg en Dal. In gWh.

Op te wekken energie 2023   (16%) 2030   (50%) 2050   (100%)

Actieplan Berg en Dal 125 gWh 313/353 gWh 520 gWh

RES bod, naar rato 23 gWh 72 gWh

Minimale vraag van Rijk 10 gWh 30 gWh

Hetzelfde, uitgedrukt in hectare zonnevelden die hier voor nodig zijn.

In zonnevelden 2023 2030 2050

Actieplan Berg en Dal 179 ha 450/503 ha 743 ha

RES bod, naar rato 29 ha 90 ha

Minimale vraag van Rijk 12 ha 38 ha



Aanvullende opmerkingen:

De vraag van de Rijksoverheid en Provincie aan onze regio is om in 2030 tussen 
de 0,6 tWh en 1,5 tWh per jaar groen op te wekken. Voor Berg en Dal (5%) is dat 
tussen de 30 gWh en 75 gWh per jaar.

Het RES Conceptbod heeft geen tussentijdse doelen voor 2023. Alleen voor 2030.
Het doel voor 2023 is een door de gemeente Berg en Dal zelf opgelegd doel. De 
getallen voor 2023 (16%) hier zijn relatief ten opzichte van 2030 (50%).

De gemeente Berg en Dal gaat uit van een opbrengst van 0,7 gWh/jaar per 
hectare zonneveld. Projectontwikkelaars gaan uit van 1 tot 1,3 gWh/jaar/ha. De 
RES gaat uit van 0,77 gWh/jaar/ha. Wij gaan hier uit van 0,8 gWh/jaar/ha.

De regio gebruikt 2,2 tWh elektriciteit per jaar (grove schatting). Daarvan wordt 
straks het overgrote deel (1,44 tWh is 65%) via zonnevelden en een paar molens
opgewerkt. Koop maar vast een extra trui, voor wanneer de zon niet schijnt.

De “Plas van De Beijer” is een zogenaamde “no regrets” locatie. Misschien wel de 
enige die we hebben in de gemeente. Er kunnen daar panelen op 22 hectare 
water worden gelegd. Panelen op water leveren 30% tot 40% meer elektriciteit 
op dan panelen op land . Vanwege de extra koeling, en het makkelijker 
meedraaien met de zon. Deze locatie alleen zou genoeg kunnen zijn om naar rato
de zelf-opgelegde doelstelling van Berg en Dal te halen, om in 2023  23 gWh/jaar
duurzaam op te wekken.
                                                                            

Bronnen voor de genoemde cijfers.

Cijfers uit het Actieplan Duurzaamheid 2019 – 2023 gemeente Berg en Dal.

NB. Het doel in 2030 is om 50% van onze energie duurzaam op te wekken. 50% van 2536 TJ 
(706 gWh) is 1268 TJ (353 gWh), en niet 1126 TJ (313 gWh). Een rekenfoutje. In dit document
nemen we aan dat Berg en Dal heeft aangeboden om in 2030 313 gWh/jaar duurzaam op te 
wekken voor de regio.

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=125575&f=2bccac94751667b3e120a56b505b8d0e&attachment=1&c=55381


Het   aan  bod van de RES Arnhem-Nijmegen is 1,68 tWh  .

De vraag van de Rijksoverheid en Provincie aan de regio Arnhem-Nijmegen is om
in 2030 tussen de 0,6 tWh en 1,5 tWh duurzame energie op te wekken.

Zie ook Oplegnotitie behorende bij concept bod RES Regio Arnhem-Nijmegen,
pagina 17, brief van gemeente Berg en Dal aan RES, van 9 juli 2020.

                                                                            

https://www.regioan.nl/media/RESAN-oplegnotitie-conceptbod-30092020.pdf
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf


De Nederlandse doelstelling voor 2030 is om 35 tWh/jaar elektriciteit duurzaam
op te wekken. Er zijn 12 provincies en 30 regio’s in Nederland. De G  elderse   
doelstelling is 3,5 tWh/  jaar   in 2030. Gelderland heeft ongeveer 2 miljoen 
inwoners. Er zijn 6 RES-regio’s in Gelderland. De vraag aan de regio Arnhem-
Nijmegen is tussen 0,6 en 1,5 tWh. De regio heeft 1,68 tWh aangeboden.

Gelderland lijkt het braafste jongetje van de klas. Al onze regio’s samen bieden 
aan om 6140 gWh/jaar op wekken. Terwijl het Rijk maar 3500 tWh/jaar vraagt. 
Binnen de regio is Berg en Dal nog 5x keer braver dan zijn buurjongetjes.
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https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Energie-Milieu-Water/DOC_Factsheet_Energietransitie-Regionale_Energie_Strategie%20RES.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Energie-Milieu-Water/DOC_Factsheet_Energietransitie-Regionale_Energie_Strategie%20RES.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Energie-Milieu-Water/DOC_Factsheet_Energietransitie-Regionale_Energie_Strategie%20RES.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Energie-Milieu-Water/DOC_Factsheet_Energietransitie-Regionale_Energie_Strategie%20RES.pdf

