
RES Cleantech Regio
Van Concept RES naar RES 1.0



Programma Gebiedssessies inwonersbelangen

20.00uur Welkom 

20.05uur Inhoudelijke presentatie en vragen

20.50uur Toelichting vervolg

21.00uur Raadpleging via stellingen

21.20uur Beantwoorden van vragen uit de chat

21.25uur Afsluiting

Uw microfoon staat op 
mute. Vragen kunnen 
gesteld worden via de 
chat.
Wilt u via rename 
aangeven van welke 
organisatie u bent?

Deze sessie wordt 
opgenomen.

Heeft u technische 
problemen? 
Bel dan 06-39867558.



Programma Gebiedssessies inwonersbelangen

Goed om te weten:

• Uw microfoon staat uit.

• Heeft u vragen? Gebruik hiervoor de chatfunctie. We zullen tijdens de 
avond uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden.

• Tijdens de presentatie kunt u de videobeelden van de deelnemers 
verkleinen en op een andere positie zetten, zodat u de presentatie 
beter kunt volgen.

• Heeft u technische problemen, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen via 06-39867558.



Regionale Energie Strategie

CTR

 Klimaatakkoord Parijs

 Nederlandse klimaatakkoord

 Klimaattafels Gebouwde omgeving en 

Elektriciteit

 30 energieregio’s

 Cleantech Regio



Regionale Energie Strategie

CTR

 Cleantech Regio

 Concept RES

 Zoekgebieden windenergie

 Aanpak zonne-energie

 Beeld van maximaal op te wekken 

potentieel

 Nu RES 1.0



Concept RES



Concept RES 

Ambities en uitgangspunten

 Waardevolle landschappen

 Duurzame leefomgevingen

 Techniek en innovatie

Meerwaarde creëren

 Energie laag integraal inzetten 

tot een win- win situatie



Concept RES 

Energieopgave

2030

 0,78 TWH grondgebonden zonne-

energie

 0,45 TWh wind-energie

 Keuze voor verhouding zon en wind 

van 60 / 40

2050

 Een opgave van nog eens 1,23 TWh



Wind Concept RES

Bouwstenen

• Clusters langs 

infrastructuurlijnen

• Agri- clusters in open 

landbouwgebieden

• Clusters nabij 

industrieterreinen

• Clusters nabij hoofdstations

• Clusters boven (nieuw) bos

• Dorpsmolens

Kaart en tabel uit de ConceptRES



Wind Concept RES

Uitganspunten

 Voorkom verrommeling

Kaarten uit de ConceptRES



ZON concept RES

Kwantitatief 

 2% kleinschalige landschappen

 4% open landschappen

Kwalitatief 

Kaart uit de ConceptRES



Concept RES

Kaarten en tabel uit de ConceptRES



INZICHTEN

Diverse reacties op de concept RES:

 zorgen om het landschap en de 

natuur

 zoveel mogelijk agrarische 

gronden behouden 

 verbetering van het draagvlak en 

de participatie

 aandacht voor de 

maatschappelijke kosten en 

efficiëntie van het 

energienetwerk

Van concept RES naar RES 1.0



RES 1.0



Opgave RES1.0

Landschappelijke kwaliteit

Lokaal draagvlak

Koppelkansen

Beschikbare infrastructuur

Lessons learned

Ruimtelijke principes 

gekoppeld aan 

landschappelijke eenheden

Basiskaart landschap



WIND

Technische beperkingen wind

Onder andere:

 Woongebieden

 Natuurgebieden

 Infrastructuur

Van concept RES naar RES 1.0 Bron: Rom 3D

Kaart uitsluitingen wind 
(ConceptRES)



WIND

Ontwerpmiddelen

 Zicht

 Afstand

 Voorgrond

 Beweeglijnen



ZON

Treden zonneladder:

 Zon op dak

 Zon op ruimte die over is

 Zon als alternatief

 Zon op land

Het is geen volgorde!

Principe zonneladder



Zonnepark Shell verhouding 1:3  

Zonneveld Best  verhouding 1: 0,5

Solarpark de Kwekerij 1:5  

ZON

Opgave

 Kwalitateit regio

 Baseren op landschapsstructuren / 

kwaliteiten / waarden

 Met verbeelding en ruimtelijke 

principes

 Resultaat: Per landschapstype een 

stalenkaart met oplossingen

 Bij realisatie verder lokaal 

uitgewerkt
Illustraties
grondgebruik
zonneparken



Zuidopstelling Oostwestopstelling

ZON

Belangrijke aspecten bij 

inpassing

 Zichtbaarheid / beleving

 Landschap

 Biodiversiteit

 Bodemleven

 Meerwaarde

 Tijdelijkheid



ZON

= NEE hier geen zonnevelden

 Natura 2000 gebieden

 Gelders natuurnetwerk

 Beken en (verbrede) 
beekdalen

 Beschermde dorps – en 
stadsgezichten

 Uiterwaarde

 Rivier

 Ecologische 
verbindingszones

 Beschermde natte natuur

Conceptkaart
(nog in bewerking)



ZON

= nee of nee tenzij

 rustgebieden voor 
ganzen

 foerageergebieden voor 
ganzen

 dijken

 Enken, Es complexen 

 cultuurhistorische 
Landgoederenzones

 polder Nijbroek

 weidevogelgebieden 

 groenontwikkelzones
Conceptkaart
(nog in bewerking)





ZON

Kansrijke gebieden

Voorkeurslocaties 

 Langs infrastructuur (overhoeken, 
geluidsschermen, bermen

 Op bedrijventerreinen en industriecomplexen 

 Erfweides

 Zonnemantels om dorp en stad

 Stortplaatsen

Plus

 Goede Landbouwgebieden?

 Marginale Landbouwgebieden?

 In landgoederenzones?

 In groenontwikkelzones? Conceptkaart
(nog in bewerking)



ZON

Ten aanzien van landschappelijke 

inpassing moet al gauw gerekend worden 

met 30% tot 50% meer oppervlakte t.o.v. 

een standaard netto veld met een hek 

eromheen. 

Netto zonneveld Bruto zonneveld  



ZON

Andere keuzes: functies 
toevoegen aan zonnevelden

Routes Verblijfsplek

Voorlichting of kunst Natuur, bloemrijke graslanden



Netwerk

Concept RES

 Hogere maatschappelijke kosten 

dan noodzakelijk (56 miljoen)

 Extra ruimtegebruik (tot 11 ha) 

 Vertraging bij de realisering

Er is onvoldoende netwerk capaciteit (in vergelijking met de opwek 
van zon en wind in de concept RES)

• Zoekgebieden niet bij stations met veel beschikbare capaciteit.

• Te groot aanbod van zon en te weinig wind. Pieken: extra kabels.

• Teveel spreiding zodat er veel infrastructuur nodig is. 



Netwerk

Manieren om het energienetwerk 
beter te benutten:

 Clustering

 Afstand

 Energiemix (wind-zon)

 Grootte van de ontwikkeling 
aanpassen

 Vraag en aanbod

Conceptkaart
(nog in bewerking)

Elektriciteit stations en cirkel van 5km



Participatie

Twee speerpunten:

 Meebeslissen

 Meeprofiteren

Schema betrekken omgeving bij energieprojecten



Naar RES 1.0 

Onderzoeksvragen voorbeelduitwerkingen 

• Het landschap is het kapitaal van de regio

• Klimaatopgave

• Landbouw

• Systeemefficiëntie & innovatie

• Participatie



Uitdagingen

• Laat landschap leidend zijn

• Efficiëntie van het netwerk

• Lokaal - Samen met inwoners



Vragen



Algemeen

12,13,14 januari Atelierweek
18 februari Reflectieronde op resultaat atelierweek
NTB Contouren RES 1.0 
25 maart Besluit RES 1.0 door stuurgroep

Input en reacties mogelijk door:
• Bijeenkomsten
• Digitaal via platform
• Regionale Stakeholdertafel
• Lokale bijeenkomsten
• Direct contact met RES organisatie
• Formele besluitvorming door raden, staten en algemeen bestuur (na 25 

maart)

Blijf op de hoogte via: 
www.cleantechregio.nl/res of stel je vragen via res@cleanteachregio.nl

http://www.cleantechregio.nl/res
mailto:res@cleanteachregio.nl


Vervolg per gemeente 

Gebied Zuid
Gemeente Epe
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Voorst
Gemeente Zutphen
Gemeente Brummen



Gemeente  Epe

RES wordt vertaald in Omgevingsvisie en 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

https://www.epe.nl/in-epe/omgevingsvisie_42648/
mailto:duurzaam@epe.nl
mailto:omgevingsvisie@epe.nl


Gemeente Apeldoorn

Ateliers
• 16 en 17 februari: atelier per deelgebied ten noorden en ten zuiden 

van de A1

Contact en meer informatie
• www.apeldoorn.nl/RES
• res@apeldoorn.nl

http://www.apeldoorn.nl/RES
mailto:res@apeldoorn.nl


Gemeente Voorst

• Januari: per kern digitale bijeenkomsten (informatie en reacties ophalen)
• Waarschijnlijk 10 februari: digitale bijeenkomst over windenergie
• Waarschijnlijk 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/duurzaamheid. 

http://www.voorst/nl/duurzaamheid


Gemeente  Zutphen

• Planning van lokale haalbaarheidsstudie in zoekgebieden wordt nu gemaakt. 
• Bijeenkomsten per zoekgebied eind februari 2021. 

Contact en meer informatie
• Informatie op gemeentelijke website www.zutphen.nl/res en vanaf eind januari via 

nieuwsbrieven.
• info@zutphen.nl

http://www.zutphen.nl/res
mailto:info@zutphen.nl


Gemeente Brummen

Digitale inwonersbijeenkomst
• 19 januari om 19.30 uur: doorvertaling Concept RES naar lokale situatie
• Resultaat: wensen en eisen waaraan initiatiefnemers moeten voldoen (tav. lokaal 

eigendom, afstanden tot een windmolen of zonnepark, inpassing in de omgeving, 
koppelkansen en het betrekken van omwonenden.) 

• Aanmelden: bijeenkomsten@brummen.nl onder vermelding van uw naam

Contact en meer informatie 
• www.brummen.nl/opgewekt

mailto:bijeenkomsten@brummen.nl
http://www.brummen.nl/opgewekt


Stellingen en onbeantwoorde vragen uit de chat

Ga naar Menti.com
Log in met de code 15 40 10 2



Afronding
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