
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Geachte heer, mevrouw, 

De regio Arnhem-Nijmegen organiseert in juni en juli vier ateliers om met u als stakeholder in gesprek te 

gaan over de urgente opgave van de energietransitie (zie onderaan de uitnodiging). Samen met u willen wij 

in onze regio komen tot een uitvoeringsprogramma om de energiedoelstellingen te realiseren. 

Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan twee ateliers waarin de focus wordt gelegd op de grootschalige 

energie opwek en de ruimtelijke opgave op vrijdag 22 juni van 13:00 tot 16:00 uur, en op vrijdag 6 juli van 

9:00-12:00 uur. De locatie van de ateliers en het programma zullen later bekend gemaakt worden. 

 

Eind februari jaar hebben de regiogemeenten de 'Regionale Routekaart Energietransitie' vastgesteld. Een 

belangrijke vervolgstap is nu hoe we de regionale opgave ook daadwerkelijk gaan realiseren. Geen 

eenvoudige opgave, want het aanpassen van het energiesysteem naar nieuwe bronnen is complex. Nieuwe 

bronnen van energie vragen immers om ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Het aanpassen van 

het energiesysteem is zeker niet alleen een technisch vraagstuk. We zullen samen ruimtelijke keuzes moeten 

gaan maken om nieuwe energieprojecten te kunnen realiseren.  

In de twee ruimtelijke ateliers ligt de nadruk op de inpassing van zonne- en windenergie en biomassa, maar 

we kijken ook naar de ondergrond (bijvoorbeeld geothermie). Daarbij is het eerste atelier gericht op het 

verkrijgen van inzichten in de ruimtelijke consequenties van grootschalige energieopwekking en in de 

waarden en belangen van u als stakeholder. Het tweede atelier is gericht op het verkennen van mogelijke 

opties, de keuzes die meespelen, en de daarmee de haalbaarheid van de opgave.  

 U kunt zich opgeven voor dit atelier door u per mail aan te melden bij Dieneke Mooiman. 

d.mooiman@berenschot.nl 

We hopen u op 22 juni en 6 juli te mogen ontmoeten! 

Vriendelijke groet namens de regiogemeenten, 

Patrick Aelmans 

 

Secretaris PFO Duurzaamheid 

 

 

 

Vrijdag 22 juni – 13:00 – 16:00 uur 
Vrijdag 6 juli – 9:00 – 12:00 uur 

  

Ruimtelijke ateliers regio Arnhem-Nijmegen 

Uitnodiging 
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