
 

 

Verslag Webinar gebiedssessie voor inwonersbelangen Noord 

 
Datum: 12-01-2021 
Tijd: 20.00uur-21.30uur 
Bijlagen: 
01.00 presentatie Webinar Inwonersbelangen Noord 
02.00 uitdraai van de Mentimeter 
03.00 Uitdraai van de vragen in de chat 
04.00 FAQ  

Aftrap 
Ruim 35 mensen waren aanwezig bij de gebiedssessie voor inwonersbelangen voor het Noordelijke 
deel van de Cleantech Regio ( gemeente Epe, Heerde en Voorst). Dit is de eerste sessie in zijn soort 
en deze vond plaats op 12 januari 2021. Natuurlijk digitaal, via Zoom. 
 
Wouter Buiten trapt de bijeenkomst om 20.00uur namens de drie gemeenten af. Hij geeft aan dat het 
doel van deze avond vooral is om de aanwezigen inhoudelijk op de hoogte te brengen van de inhoud 
van de concept RES en het proces naar de RES 1.0. Vanavond krijgen de inwonersorganisaties 
dezelfde basis als de basis waarmee de gemeenten werken. Daarna gaan we verder met het lokale 
proces.  
 
Inhoudelijke presentatie 
 
Guido van Loenen, van het ontwerpbureau Cleantech Regio, geeft een uitgebreide presentatie. 
Tijdens de presentatie kunnen via de chat vragen worden gesteld. Een medewerker van de CTR 
beantwoord die zoveel mogelijk, en Guido neemt een paar mee tijdens zijn presentatie. De rest zal 
later worden beantwoord. 
 
De presentatie in hoofdlijnen;  

 Het begon met het klimaatakkoord van Parijs in 2015, gevolgd door het Nederlandse 
klimaatakkoord. Deze wordt uitgewerkt in 30 Regionale Energiestrategieën, waarvan de 
Cleantech Regio er één is. 

 Vorig voorjaar is de concept-RES van de CTR gepresenteerd. Hierin staan de zoekgebieden 
voor windenergie en de aanpak voor zonne-energie. Verder is het maximum potentieel aan 
opwek bepaald.  
 

Concept RES: 

 In de concept RES zijn voorwaarden opgenomen : hoe gaan we om met de waardevolle en 
afwisselende landschappen in de CTR, hoe zorgen we voor een duurzame leefomgeving en hoe 
kunnen we techniek en innovatie inzetten. Doel is het creëren van een meerwaarde in het 
gebied, mede door opgaven te koppelen aan andere uitdagingen 

 In de concept RES is de ambitie uitgesproken dat de Cleantech Regio 1,23 TWh kan opwekken 
via grootschalig wind en zon op land  tot 2030. Daarvan is al een deel gerealiseerd.  

 Voor windenergie zijn tien zoekgebieden vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van een aantal 
uitgangspunten (bouwstenen).  

 Ook voor zonne-energie is gekeken waar dit mogelijk is, maar is de uitkomst nog globaler 
uitgewerkt in hoe kansrijk of minder kansrijkbepaalde gebieden zijn. In de RES 1.0 moet dit 
verder worden uitgewerkt.  
Naar aanleiding van een vraag geeft Guido aan dat we ongeveer 900 voetbalvelden aan 



zonnepanelen op land nodig zullen hebben in de CTR. 

 Tijdens het proces van de concept RES zijn een aantal inzichten ontwikkeld, zaken waar 
aandacht voor moet zijn in de stappen richting RES 1.0, zoals zorgen om het landschap, het 
behoud van agrarische gronden, participatie en draagvlak en de maatschappelijke kosten. 
 

RES 1.0 

 Om tot de RES 1.0 t komen zijn er nog diverse opgaven. Uiteindelijk gaat het er om dat er 
ruimtelijke principes worden vastgesteld, afspraken over hoe we met zon- en windenergie om 
willen gaan gekoppeld aan de ruimtelijke mogelijkheden. 

 Voor wind is het goed zoeken waar dit überhaupt mag, omdat er beperkingen zijn. Zo mag het 
niet dicht bij bewoning of natuurgebieden. Je moet dus goed kijken hoe en waar je windmolens 
wil plaatsen. Daarbij is ook belangrijk hoe zichtbaar de molens zijn. Naar aanleiding van een 
vraag geeft Guido later in de bijeenkomst aan, dat voor de afstanden tot bewoning de landelijke 
richtlijn wordt aangehouden (ca. 400 meter, gekoppeld aan geluidsnormen). 

 Voor zon wordt gekeken naar ‘no-regret’ plekken, bijvoorbeeld daken of plekken die ‘over’ zijn 
(bijvoorbeeld stadsranden of minder effectieve landbouwgebieden). Maar er is nog altijd ook veel 
opwek op land nodig, anders halen we de opgave niet. 

 Er wordt goed bekeken hoe dit het beste past in het landschap, bijvoorbeeld hoe dicht of open 
de zonneparken zijn. Biodiversiteit of het leven onder de panelen spelen daarbij een rol, maar 
ook bijvoorbeeld hoe de grond onder de panelen is te gebruiken. Tenslotte is ook de tijdelijkheid 
belangrijk: als er over 25 jaar misschien heel nieuwe technieken zijn, moet het ook weg kunnen 
worden gehaald. 

 Wanneer je de gebieden wegstreept waar zon op land echt niet kan, of waar twijfels over 
bestaan, blijven er nog best veel gebieden over waar het wel zou kunnen. In de RES moet we 
onderzoeken waar het daadwerkelijk kan en wat de voorwaarden dan zijn. Die voorwaarden zijn 
belangrijk voor de haalbaarheid, want energiecoöperaties, grote ontwikkelaars of juist de kleine 
zelfstandige moeten er wel wat in zien. 

 Er wordt ook gekeken of er meerwaarde te behalen is en functies te combineren zijn. Denk aan 
toeristische routes, verblijfmogelijkheden, voorlichting of kunst of natuur/biodiversiteit. 

 Het netwerk is belangrijk: door te clusteren kunnen kosten voor aansluiting omlaag. Maar 
efficiëntie en ruimtelijke inpassing moeten goed worden afgewogen. 

 
Participatie 

 Verschillende groepen moeten allemaal op hun niveau kunnen meepraten en meedenken. 
Andere groepen kunnen mee meeprofiteren, gezien het streven naar 50%lokaal eigendom. De 
RES wordt  uitgewerkt in gesprekken en bijeenkomsten met inwoners, experts en 
belangengroepen. Hieruit moeten onder meer argumenten komen voor afwegingen, die 
meegenomen worden in de afweging die in de RES wordt gemaakt. 

 Uitdaging is vooral om het landschap leidend te laten zijn. Er zijn nog veel keuzes te maken. We 
kijken met Liander hoe het past op het netwerk, maar kijken net zo goed naar lokale opgaven. 

 Op de vraag wie uiteindelijk beslist is het antwoord ‘de gemeenteraad’. Zij stellen de RES vast 
en beslissen uiteindelijk ook over de vertaling van de RES naar het lokale omgevingsbeleid. 

 
Proces in gemeenten 
 
Na de presentatie van Guido van Loenen geeft Wouter Buiten kort aan hoe het proces in de 
verschillende gemeenten verloopt. De deadline voor aanleveren van de RES bij het Rijk is 1 juli 2021. 
Omdat de Cleantech Regio  kiest voor zorgvuldige besluitvorming, zal de Cleantech Regio  later 
aanleveren.  Naar waarschijnlijkheid wordt de RES 1.0 eind maart aan de colleges van B&W en de 
volksvertegenwoordigers voor besluitvorming vrijgegeven.  
 
In het lokale besluitvormingsproces kunnen inwoners reageren als het ter inzage wordt gelegd. De 
RES wordt vertaald naar het lokaal omgevingsbeleid, zoals bijvoorbeeld in de omgevingsvisie of een 
beleidskader. Elke gemeente organiseert bijeenkomsten om inwoners de gelegenheid te geven om 
mee te denken.  
 
Voor gebied Noord staan de onderstaande momenten gepland om mee te denken over de RES: 
 
In het lokale besluitvormingsproces kunnen inwoners reageren als het ter inzage wordt gelegd. De 
RES wordt vertaald in het  lokaal omgevingsbeleid, zoals bijvoorbeeld in de omgevingsvisie of een 



beleidskader. Elke gemeente organiseert bijeenkomsten om inwoners de gelegenheid te geven hierin 
mee te doen.   
 
Voor gebied Noord  staan de onderstaande momenten gepland om mee te denken over de RES: 

 

Gemeente Heerde:  

Heerde is lokaal bezig met de omgevingsvisie (een integrale visie op het landschap). De eerste 

contouren ontstaan daar, op basis van diverse gesprekken met inwoners en belangengroepen. 

Energie is daar onderdeel van. De regionale RES loopt daarnaast. Heerde zal in maart een 

participatietool introduceren (maart 2021), waar mensen input kunnen leveren. Later dit jaar volgen 

lokale gesprekken over zon en wind (eind 2021). 
Contact en meer informatie: 
www.heerde.nl/res 
duurzaam@heerde.nl 

 
Gemeente Epe:  

De RES wordt vertaald in Omgevingsvisie en het  Beleid zon en wind.  
Omgevingsvisie: 

 Februari – Maart: bijeenkomsten samenleving 1e concept Omgevingsvisie 

 Mei – Juni: Inspraak op ontwerp-Omgevingsvisie 

 Na zomer: Vaststelling Omgevingsvisie 

 Info via https://www.epe.nl/in-epe/omgevingsvisie_42648/  

 
Beleid zon en wind: 

 Maart: start 

 Mei: bijeenkomsten samenleving 
Contact en meer informatie: 
duurzaam@epe.nl  
omgevingsvisie@epe.nl  

 

Gemeente Voorst: 

 Januari: per kern digitale bijeenkomsten (informatie en reacties ophalen) 

 10 februari: digitale bijeenkomst over windenergie 

 23 februari: digitale bijeenkomst met resultaten tot nu toe en behoeftes voor vervolg 

inventariseren  

Contact en meer informatie - Veel informatie over VES en RES, precieze data en 

reactiemogelijkheden in digitale inloopruimte via www.voorst.nl/energie. 
 
Bij verzending van deze terugkoppeling is de presentatie van de bijeenkomst opgenomen als bijlage. In de 
presentatie de al bekende data om mee te denken en de RES-contactgegevens per gemeente. 
 

 
Stellingen 
 
Na de presentaties is het tijd voor stellingen. Via het programma ‘Mentimeter’ worden aan de 
aanwezigen stellingen voorgelegd, waar ze via telefoon, tablet of computer op kunnen reageren. 
Hieruit blijkt het volgende: 

 Het overgrote deel van de aanwezigen wil actief meedoen in lokaal georganiseerde 

bijeenkomsten 

 Ondanks onder meer de digitale enquête die is gehouden, vindt iedereen dat ze te weinig 

invloed kunnen uitoefenen op het resultaat van de RES 

 Wind geeft mogelijk meer overlast, zonneparken komen industrieel over. Ongeveer 2/3 heeft een 

voorkeur voor zonneweides boven windturbines, de rest kiest het omgekeerde. Dit lijkt op de 

verhouding tussen beide in de concept RES 

 Een lichte meerderheid vindt, dat het voorkomen van maatschappelijke kosten (financieel, maar 

ook andersoortige maatschappelijke kosten) geen belangrijke afweging moeten zijn. 
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 Bijna 3/4 van de aanwezigen ziet in het eigen gebied kansen voor mede-eigenaarschap. 

Belangrijk, omdat in de plannen uitgegaan wordt van 50% mede-eigenaarschap. 

 Bijna iedereen vindt lokaal eigendom en dus lokaal zeggenschap belangrijk bij de realisatie van 

een windmolen of zonneweide. Guido van Loenen geeft hierbij aan, dat er zeker mogelijkheden 

zijn voor afspraken over bijvoorbeeld tegengaan van overlast. Maar ook dat commerciële 

bedrijven of coöperaties het wel economisch rendabel willen houden. 

 Iets meer dan helft vindt het belangrijkste uitgangspunt dat hinder zoveel mogelijk voorkomen 

moet worden. De rest is gelijkelijk verdeeld over het voorkomen van zichtbaarheid, het laten 

meedenken van omwonenden en het gebied financieel mee laten participeren. 

 Bijna iedereen wil graag geïnformeerd worden via een nieuwsbrief over de RES-bijeenkomsten 

en ontwikkelingen. Een heel klein groepje wil dat via de website, en niemand geeft aan dit via 

social media of de krant te willen vernemen. 

 Tenslotte waren er nog twee open vragen: de vraag waar men graag meer over wilde weten, en 

de vraag om tips. De uitkomsten hiervan zijn niet meer in beeld verschenen, maar wel 

binnengekomen bij de organisatie die dit allemaal meeneemt. 

Tips gingen vooral over goede communicatie (bijvoorbeeld over beslismomenten en hoe je daar 

input op kunt leveren, een goede onderbouwing van de verschillende keuzen en hoe de 

inwoners breed te bereiken) 
 
De uitdraai van de Mentimeter is toegevoegd als bijlage aan het verslag. 

  
 
Vraag en antwoord in de chat 
 
Veel vragen worden via de chat gesteld. Een groot deel daarvan worden tijdens de bijeenkomst al in 
de chat zelf beantwoord. Een aantal vragen gaat Guido specifiek nog op in: 

 Zo is er een vraag over de efficiency van de zonnepanelen, die steeds hoger wordt. Dit is 
inderdaad lastig. We houden nu bepaalde cijfers aan, die natuurlijk met technische 
ontwikkelingen anders kunnen worden. We kijken of we dit soort berekeningen beter kunnen 
communiceren. 

 Een belangrijke vraag is ook over de besluitvorming. Guido geeft aan dat het belangrijk is om 
integrale afwegingen te maken om de belangen van iedereen met te nemen. De CTR 
onderzoekt wat er mogelijk is, en legt dat voor aan de gemeenteraden. Die beslist uiteindelijk. 

 Daarbij aan sluit de vraag of de RES een formeel toetsingskader is. Guido geeft aan dat de 
RES echt een strategie is, en dat gemeenten die zelf planologisch moeten vastleggen. In dit 
proces zitten ook weer wettelijke voorwaarden met betrekking tot zienswijzen indienen en 
dergelijke. 

 Er is een opmerking over Olst-Wijhe en windenergie: we proberen ook omliggende regio’s 
mee te nemen. Olst-Wijhe zit in een andere RES-regio, maar is wel van belang voor de 
afweging op lokaal niveau. Daar moeten we rekening mee houden. 

 Daarnaast zijn er veel opmerkingen gemaakt over transparantie en meepraten. Meepraten 
zal ook vooral in lokale bijeenkomsten gebeuren. Maar de organisatie zal dit signaal ook 
zeker ter harte nemen. 

 
Tijdens de avond voor inwonersbelangenverenigingen worden veel vragen gesteld in de chat. De meeste vragen 
zijn tijdens de avond ook beantwoord in de chat. Op basis van de gestelde vragen op de inwonersbelangen 
avonden van gebied Noord, Oost en Zuid is een FAQ opgesteld. Een uitdraai van de chat van gebiedssessie 
Noord en de FAQ zijn toegevoegd als bijlage aan dit verslag. 

 
Afsluiting 
 

Wouter Buiten sluit de bijeenkomst.  

 


