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Geacht College, 
 
U heeft de raad het Concept van de Regionale Energiestrategie Cleantech Regio ter consultatie 
voorgelegd. In de PMA van 17 september jongstleden heeft de gemeenteraad een groot aantal inwoners 
en andere belanghebbenden gehoord. In de vervolg PMA van 1 oktober jongstleden heeft de raad 
vervolgens haar zienswijze in de vorm van wensen en bedenkingen geïnventariseerd. U wordt verzocht 
deze wensen en bedenkingen over dit concept door te geven aan de Stuurgroep RES Cleantech Regio, 
zodat deze meegenomen kunnen worden in de uitwerking naar de Regionale Energiestrategie 1.0. Het 
betreft de volgende punten: 
 
De RES is een strategie, geen kader 
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën 
worden opgesteld en vastgesteld door gemeenteraden. Bedenking van de raad hierbij is dat makkelijk 
verwarring ontstaat over de status van het instrument RES en daarmee ook de Concept-RES. De raad 
onderstreept de RES te zien als een gezamenlijke strategie van regionaal samenwerkende gemeenten, 
provincie en waterschappen, maar niet als een bindend toetsingskader. Een bindende werking ontstaat 
na uitwerking in beleidskaders en instrumenten met een wettelijk erkende status, zoals behorend onder 
de Wet ruimtelijke ordening en later de Omgevingswet. Als raad wensen we dat binnen de gemeente 
Apeldoorn niet langer gewacht wordt met de ontwikkeling van een gemeentelijk kader voor windenergie. 
We vragen u als college hiervoor voorbereidingen te treffen en tot een voorstel te komen. 
 
Herkenbaarheid in de gemaakte afwegingen bij inspraak en participatie 
Als raad hechten we waarde aan een goede betrokkenheid van belanghebbenden bij de totstandkoming 
van de RES. De reacties en inspraak van onze inwoners zijn belangrijk en dienen serieus genomen te 
worden. We constateren dat de mogelijkheid om met de inwoners hierover in gesprek te gaan te beperkt 
is geweest; vanwege de coronacrisis, maar ook omdat de doorlooptijd tot de Concept RES en RES1.0 
kort is. De raad wenst dat participatie in de RES breder wordt mogelijk gemaakt, met toepassing van 
meerdere vormen, en daarmee toegankelijker voor inwoners. 
Tegelijkertijd zien we dat inwoners in groten getale gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te 
reageren op de Concept RES. Als raad vinden we het van belang dat inwoners terugkoppeling krijgen 
over hetgeen wordt gedaan met hun input; wij als lokale overheid hebben de verantwoordelijkheid om de 
belangen van onze inwoners zorgvuldig en transparant te wegen. 
De raad wenst daarom dat reacties vanuit de verschillende vormen van inspraak gebundeld worden, 
toegankelijk worden gemaakt en door de stuurgroep RES Cleantech Regio van commentaar worden 
voorzien. Het betreft hier zowel de reacties van inwoners, belangengroepen als ook de gemeenteraad. 
Om voor eenieder zo herkenbaar naar voren te laten komen aan welke zienswijzen wel/ niet tegemoet 
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wordt gekomen verwachten we een motivatie van de stuurgroep RES in een zienswijzennota. De wens is 
dat de zienswijzennota tussentijds kan worden gedeeld met inwoners en de gemeenteraad. 
 
Verbreding van de RES 
Zoals in het landelijke Klimaatakkoord en de nationale handreiking is aangegeven, legt de RES een focus 
op grootschalige duurzame opwek van elektriciteit door middel van zonneparken en windturbines. Als 
raad vinden we dat hierdoor uit de RES onvoldoende blijkt wat de samenhang met andere onderdelen 
van de energietransitie is, zoals: 

• de mogelijkheden van andere energiebronnen naast grootschalige energie-opwek uit zon en 
wind; er is immers sprake van een bredere energiemix van bronnen met onderlinge samenhang; 

• technische ontwikkelingen en innovaties; we zullen hiermee actief rekening moeten houden, 
maar wel met het besef dat deze niet als rem mogen werken op het halen van onze doelen; 

• de rol van energie-opslag en welke strategie daarvoor passend is; 

• het meenemen van de inzet op energie-opwek uit zon op daken en besparingen, indien het 
landelijk afgesproken niveau van op te wekken energie in de regio wordt overstegen; dit werkt 
motiverend om te werken volgens het principe van de zonneladder. 

In lijn met deze zienswijze zullen we als raad in de komende maanden binnen Apeldoorn in een aparte 
PMA-sessie de totale energiemix bespreken. 
 
Voldoende aandacht voor landbouwgronden 
Als raad zien we in de Concept-RES aandacht voor uitgangspunten voor een goede landschappelijke 
inpassing van zonneparken en windturbines. We constateren dat in de Concept-RES minder aandacht 
uitgaat naar afwegingen op basis van landbouwbelangen. Wens van de raad is dat afwegingen ten 
opzichte van landbouwgronden sterker worden meegenomen in de RES1.0, met ook uitleg op welke 
wijze omgegaan is met deelaspecten, zoals vruchtbaarheid, bodemkwaliteit of verwante thema’s zoals 
stikstofdepositie. Bij het uitwerken van zoekgebieden moet voor bewoners duidelijk zijn dat dit zwaar telt. 
 
Consistentie van Rijksbeleid 
Bij het opstellen van de RES en het realiseren van de ambities op het gebied van de energietransitie 
waaronder besparingen, zon-op-dak, het aardgasvrij verwarmen en grootschalige opwek is een 
consistent Rijksbeleid van groot belang. Bewoners, bedrijven, coöperaties en andere initiatiefnemers 
worden anders teveel belemmerd in het realiseren van de ambities. Het belang van een consistent 
Rijksbeleid moet een sterk onderdeel van de RES zijn als boodschap richting de Rijksoverheid. 
 
Voor verdere informatie treft u bijgevoegd het concept-verslag van de betreffende PMA aan. 
 
 

Hoogachtend,    

de gemeenteraad van Apeldoorn,    

     

     

     

     
drs. A. Oudbier 
 

 A.J.M. Heerts MPA 

 

  

Raadsgriffier  Voorzitter   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIE 

 

“Koppelkansen” 

 

 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, inzake agendapunt… 

 

Overwegende dat: 
1. Bij de inspraak en de behandeling van de zienswijze van de RES, respectievelijk op 17 september en 

1 oktober, bij zowel inwoners als politieke partijen de wens werd uitgesproken om lokaal op te 
wekken te koppelen aan lokaal gebruik; 

2. Innovatie in de concept RES een belangrijke plek inneemt; 
3. Er binnen de huidige RES regio al projecten draaien op dit onderwerp; 

 

Verzoekt het college: 
1. Om bij de stuurgroep RES-regio aan te dringen op het inventariseren van (innovatieve) 

mogelijkheden om lokale opwek te koppelen aan lokaal verbruik.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Willeke de Jager  Martine Berends    Lilian Haak Sunita Biharie 
Peter Kranenburg  PvdA          G&T  SP 
ChristenUnie Apeldoorn 
 
Peter Messerschmidt  Roel van Swam      Jeroen Slikker Jan Kloosterman 
Lokaal Apeldoorn  VVD         D66  SGP 



 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Motie ‘Verken lokaal eigendom duurzame energieproductie’  
  

Betreft: behandeling Zienswijze op Concept Regionale Energie Strategie  

 

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, gehoord de 

beraadslagingen over de RES,  

 

Overwegende dat:  

• Bij de behandeling van de RES is gebleken hoe het draagvlak onder burgers onder druk staat 

met betrekking de zoeklocaties voor de opwekking van windenergie en zonneparken; 

• Het proces om tot de RES te komen qua tijd en complexiteit druk heeft gezet op de inspraak 

van burgers en de politieke besluitvorming; 

• In het Klimaatakkoord staat dat lokaal eigendom van duurzame energieproductie ‘cruciaal is 

om de energietransitie te laten slagen’ en burgers en bedrijven in 2030 50% eigenaar moeten 

zijn; 

• Lokaal eigendom van duurzame energieproductie lastig juridisch is af te dwingen en mede 

daarom niet is te realiseren met alleen het instrument van vergunningsverlening en dit 

daarom aan de voorkant beter geborgd en geregeld zou moeten worden; 

• De relatie tussen draagvlak voor duurzame energieopwekking in de directe leefomgeving van 

burgers groter wordt als de direct betrokken burgers meer delen in de revenuen;  

• Te komen tot een betere verdeling van de lusten en lasten rondom de lokale productie van 

duurzame energie. 

 

 



 

Roept het college op 

• Een verkenning uit te voeren naar de voor- en nadelen van een gemeentelijk energiebedrijf 

voor de productie van duurzame energie; 

• Hierbij te betrekken wat er in coöperatieve vormen met andere partners aanvullend mogelijk 

is; 

• De uitkomsten met de Raad te delen zodat we er een politiek inhoudelijk debat over kunnen 

voeren en democratische vastgestelde kaders aan het college kunnen meegeven inzake 

lokale en duurzame energieproductie. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Jan Kloosterman     Antoon Huigens          Martine Berends    Jeroen Slikker 

SGP        GemeenteBelangen PvdA        D66 

 

Willeke de Jager Paul Baart  Hans Weevers  Sunita Biharie 

ChristenUnie  GroenLinks  VSP   SP 



 

 
  

 

 

 

Motie  “Zienswijzenota concept RES”  

“Participatie in de praktijk”   
  
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op donderdag 15 oktober 2020, 

overwegende dat:  

  

- De gemeenteraad zijn zienswijze mag geven over de Concept RES 1.0;  

- De mogelijkheid om met de inwoners hierover in gesprek te gaan minimaal is geweest, ook 

vanwege de coronacrisis;  

- Inwoners in grote getale gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de 

Concept RES;  

- De wereld sinds de startnotitie niet heeft stil gestaan waardoor de procesafspraken zoals 

vastgesteld in de startnotitie niet meer passend zijn;  

- Apeldoorn participatie als een van zijn speerpunten heeft;  

  

van mening is dat:  

- Het van wezenlijk belang is dat inwoners terugkoppeling krijgen over hetgeen wordt gedaan 

met hun input;   

- Wij als lokale overheid de verantwoordelijkheid hebben om de belangen van onze inwoners 

zorgvuldig en doorzichtig te wegen;  

- De termijn om met behulp van onze inwoners de RES 1.0 voldoende evenwichtig te laten 

worden zeer kort is;  

- Het derhalve belangrijk is zoveel mogelijk input mee te nemen om te komen tot een 

gedragen en haalbare RES 1.0;  

             

  

  



  

draagt het college op om de stuurgroep namens de raad van Apeldoorn de volgende zienswijze mee 

te geven:  

- De reacties/inspraak van onze inwoners dienen serieus genomen te worden. Gelieve deze te 

voorzien van commentaar van de stuurgroep van de Cleantech Regio en te bundelen in een 

zienswijzennota;  

- De inhoudelijke punten uit de zienswijze van de Raad dienen tevens te worden voorzien van 

commentaar van de stuurgroep van de Cleantech Regio en opgenomen te worden in 

voorgenoemde zienswijzennota;  

- In deze zienswijzennota dient duidelijk naar voren te komen aan welke zienswijzen tegemoet 

wordt gekomen en aan welke niet, inclusief bijbehorende motivatie;  

- Deze zienswijzennota in december 2020 te delen met de inwoners en de Raad;  

  

  

en gaat over tot de orde van de dag.  

  

Martine Berends  Peter Messerschmidt    Peter Kranenburg   Hessel Dooper  

PvdA      Lokaal Apeldoorn    Willeke de Jager        CDA  

      

  

        ChristenUnie  

Roel van Swam   Jan Kloosterman    Antoon Huigens                   Kees Boogaard  

VVD      SGP        GemeenteBelangen            50PLUS  

  

Hans Weevers  Jeroen Slikker   Thomas Hendriks 

VSP   D66    Sunita Bihari 

       SP 

 

 



 

 

Concept Regionale Energie Strategie (RES) 

 

Voorzitter J.D. van der Borg 

Secretaris H. Visser 

Notulist J. Brouwer 

 

Onderwerp Concept Regionale Energie Strategie (RES) 

Datum  17 september 2020 

Tijd  19.30 – 22.30 uur 

Plaats  Raadzaal 

 

 

Aanwezig: mevrouw M. Berends (PvdA), J. Kloosterman (SGP), Ph. De Groot (50PLUS),  

mevrouw M. Moulijn (Partij voor de Dieren), S. Wierda (Gemeentebelangen),  

J. Slikker (D66), P. Baart (GroenLinks), H. Dooper (CDA), P. Messerschmidt 

(Lokaal Apeldoorn), T. Hendriks (SP), mevrouw L. Haak (Groei & Toekomst),  

P. Kranenburg (ChristenUnie), R. van Swam (VVD), H. Weevers (VSP) 

 

Doel van de activiteit: De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid wensen en bedenkingen mee te 

geven ten aanzien van de concept Regionale Energiestrategie. De eventuele wensen en 

bedenkingen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve energiestrategie. 

 

De heer Keijzer (namens Beemte Broekland) geeft aan dat het agrarische gebied niet wil 

opdraaien voor de energievoorziening van een industriegebied. Het gaat over kwaliteit van 

wonen en uitstraling van een gebied. Er komen te veel zonnepanelen, hele delen worden zwart 

gemaakt. Deze mening wordt gedeeld door de CRK. Bewoners hebben voorgesteld om aan tafel 

te gaan met de projectleider en het gebied terug te brengen naar 15 hectare, wat wel gedragen 

wordt. Er is een plan opgesteld met draagvlak en de heer Keijzer hoopt dat de gemeente er voor 

open staat om dit naast het huidige plan te leggen. Eerst kan gekeken worden hoe daken vol 

gelegd kunnen worden, voordat de zonnepanelen op de grond komen. De huidige plannen 

zorgen voor verdeeldheid in de buurt en heeft impact op de sociale cohesie en sociale controle. 

De communicatie en toonzetting van de projectontwikkelaar wordt als onprettig ervaren: deze 

heeft het idee dat het toch wel vergund wordt en wil niet in gesprek om de zonneparken te 

verkleinen. Planschade wordt door hem ontkend. Vier jaren geleden is de belofte gedaan dat 

het geen zwart gat zou worden en dit blijkt het nu wel te worden. VVD (de heer Van Swam) 

vraagt een nadere toelichting op de eigen plannen en of die financieel haalbaar zijn. De heer 

Keijzer verwijst naar het gebied achter Vossenbelt voor het alternatieve plan. 

Gemeentebelangen (de heer Wierda) vraagt of er al een reactie gekomen is op het alternatieve 

plan. SGP (de heer Kloosterman) vraagt of het alternatieve plan al besproken is met de 

projectontwikkelaar. De heer Keijzer weet dat het de wethouder dinsdag jl. gesproken heeft met 

Vossenbelt en deze laatste was gematigd positief over dat gesprek. De projectontwikkelaar ziet 

het als een aanval op zijn eigen plan en wil niet in gesprek. Over verdere communicatie is niets 

bekend.  

 

De heer Neuteboom (inwoner Klarenbeek) is blij dat er eindelijk kan worden ingesproken; dit 

had al eerder moeten plaatsvinden. De snelheid waarmee het college te werk wil gaan heeft 

niets met participatie te maken. Twee weken geleden is er een informatie avond geweest, 

vanavond is deze mogelijkheid en volgende week besluitvorming. Tussendoor was er een 

gebiedsbezoek van 45 minuten. In dit tempo kan niet worden gesproken over participatie en 

zorgvuldigheid. Inwoners geven duidelijke signalen af en de volksvertegenwoordiging moet dit 

zorgvuldig wegen. De raadsopdracht van 12 oktober 2017 wordt in de wind geslagen. 

Klarenbeek wil geen stopcontact voor de industrie worden. Het gebied wordt daarnaast al 

enorm belast. De RES moet er zijn voor de mensen en niet tegen de mensen. Het woon- en 

leefgenot van inwoners is belangrijk.  



 

Voordat het bod is gedaan, is niets onderzocht of gekeken hoe kansrijk het is. De raad wordt 

gevraagd om goed te overwegen wat ingebracht wordt en dat in een extra opdracht aan het 

college mee te geven. Participatie kost tijd, maar is wel nodig. “komt later wel” biedt geen 

zekerheid voor inwoners. Aan het college wordt meegegeven dat ze eerder hadden moeten 

komen praten. Gemeentebelangen (de heer Wierda) verwijst naar de inspraak met betrekking 

tot windmolens in 2017 en 2019 en vraagt of de raad geluisterd heeft. De heer Neuteboom wijst 

er op dat Klarenbeek destijds geen inspraak heeft gehad. Destijds is gesproken over 

windmolens op Beekbergsebroek en geconcludeerd dat het daar niet kon. Nu, 2 jaar later, zijn 

er 20 windmolens ingetekend waar er nog geen 3 kunnen staan. Of de raad er van geleerd heeft 

kan nu nog niet gezegd worden. ChristenUnie (de heer Kranenburg) vraagt of de heer 

Neuteboom spreekt namens het dorp Klarenbeek en of er door hem is deelgenomen aan de 

werkateliers. De heer Neuteboom heeft er voor gekozen om niet met een groep mensen te 

komen, maar hij spreekt namens 300 bewoners uit het buitengebied. Een overzicht daarvan 

wordt nog toegezonden. Hij heeft deelgenomen aan de werkateliers maar ziet niets terug van 

de uitkomsten daarvan. De mensen die er waren zijn mensen die iets hebben met groene 

energie en niet de bedreiging voor het buitengebied zien. 0,86% van de inwoners van het 

gebied waren maar aanwezig.  

 

De heer Striker (namens Stichting tot Behoud van het Woud) vindt de korte spreektijd geen 

recht doen aan het onderwerp. Bij de bijeenkomst in Orpheus was de wethouder stellig: het 

landschap zal veranderen en de dorpen worden leverancier van de stad. De heer Striker laat 

zich niet verleiden door het woord concept. Zonneparken zullen worden omgeven door 

hekwerken en windmolens worden 180m of hoger. Flora en fauna kunnen zo niet leven. Er 

wordt voorbij gegaan aan de ernstige impact. Er is niet gesproken met bewoners en ze zijn niet 

pro actief geïnformeerd; er is geen draagvlak. Het landschap zou leidend moeten zijn. Minister 

Ollongren heeft ook aangegeven een andere voorkeur te hebben: zonnepanelen op daken en 

windmolens op zee. Er moet gekeken worden wat er mondiaal gebeurt, zorgvuldig zijn in het 

proces en slimme beslissingen nemen. Het is onverantwoord om een bod te doen wat niet waar 

gemaakt kan worden. Het college heeft vier jaar de tijd gehad om onderzoek te doen naar 

alternatieven. Nu heeft het college haast en dit gaat ten koste van de zorgvuldigheid. In het 

document wordt verwezen naar een bewonersenquête, welke wordt gebruikt om een beeld te 

schetsen dat bewoners gehoord zijn. Dat is niet het geval.  

 

De heer Brink (bewoner gebied Somp) is boos en teleurgesteld. Nederland is klein en 

overbevolkt en heeft niet veel plaats voor windmolens en zonneparken. In 2019 werd hij 

overvallen door het RES. Klarenbleek bleek een zoekgebied te zijn en Uddel was afgevallen, 

ondanks dat Klarenbeek een brief met handtekeningen had gestuurd. De heer Brink werd 

uitgenodigd voor het werkatelier en dacht dat dit een platform zou zijn om ideeën te spuien. Er 

werd echter niet gesproken over oplossingen, maar over plaatsen waar windmolens en 

zonnepanelen konden komen. De kracht van Nederland, de technische universiteiten, worden 

niet gebruikt. Er wordt geld weg gegooid aan windboeren in plaats van het te besteden aan 

innovaties en er wordt geweigerd om Europees te denken. Er wordt wel plaats geboden aan 

energievretende datacenters. De heer Brink is teleurgesteld in de wethouder door zijn optreden 

in Orpheus en bij het gebiedsbezoek. In Apeldoorn worden nog steeds huizen gebouwd zonder 

zonnepanelen en dan durft de gemeente de dorpen wel energieleverancier van Apeldoorn te 

maken. De urgentie is er niet en het handelen van de cleantechregio en het college wordt 

gedreven door financieel belang. Er wordt gespeeld met de gezondheid van mensen. In 

Duitsland moet de afstand tot woningen minimaal 1000 meter zijn, waarom hier niet. De heer 

Brink gelooft niet in deze aanpak en in Den Haag is dat ook doorgedrongen. De heer Brink roept 

op om de opdracht als onhaalbaar terug te geven.  

 

 

 

 

 

 



 

Mevrouw Van Malsen (inwoner van Klarenbeek) zal ook de bijdrage van de heer Van Malsen 

geven; hij kan niet aanwezig zijn om in te spreken. Mevrouw Van Malsen is bewust naar 

Klarenbeek verhuisd vanwege de rust en de natuur. Zij heeft een groot gezin en wilde ook 

ruimte voor paarden en een paardenbak voor eigen gebruik. De aanvraag daarvoor is 

afgewezen met de volgende redenen: het achterliggende gebied (de eigen tuin) heeft natuur als 

bestemming en ligt binnen de GNN. In de doelstelling is opgenomen een kruiden- en faunarijk 

landschap. Een paardenbak is daarmee in strijd en zal afbreuk doen. Dat gaat over houten palen 

en planken die niet passend zouden zijn in de omgeving. Hoe kan het dat een windturbine van 

180m daar wel past? Iets simpels als een paardenbak, wat in het leefgebied hoort, kan niet en 

een windmolen met diverse nadelige gevolgen kan wel.  

De heer Van Malsen wijst er op dat gezondheid en aangezicht worden aangetast en maakt zich 

zorgen over WOZ waarde van zijn woning, welke in twee maanden al hoger was dan het 

aankoopbedrag; dit voelt oneerlijk. Uit onderzoek is gebleken dat windturbines waardedaling 

van woningen tot gevolg heeft tot 50%. De vraag is of de gemeente rekening heeft gehouden 

met de vermindering van WOZ inkomsten.  

 

De gestelde vragen zullen achteraf schriftelijk worden beantwoord.  

 

Mevrouw Stufken (inwoner van Klarenbeek) sluit aan bij de eerder genoemde argumenten met 

betrekking tot de nadelen van zon- en windenergie. De wethouder heeft een kort werkbezoek 

afgelegd, waarbij het er op leek dat er zo min mogelijk mensen bij aanwezig moesten zijn. 

Omwille van de tijd kregen mensen in Orpheus amper het woord. Zo moet niet worden 

omgegaan met betrokkenen, zij willen gehoord worden. Er moet worden gekeken naar andere, 

betere en duurzamere vormen om subsidiegeld voor te gebruiken. In plaats van aan de rand 

van een natuurgebied, woont mevrouw Stufken straks aan de voet van windmolens en aan 

zonneparken. Het woongenot zal veranderen en er zijn gezondheidsrisico’s. Het past niet in dit 

gebied, die in het verleden al vaker zijn aangetast door de A50 met geluidsoverlast, vliegveld 

Teuge en de mogelijke aanleg van vliegveld Lelystad. Er is nu al sprake van 

waardevermindering van de woning, alleen al doordat er sprake is van de aanleg van 

zonnepanelen en windmolens. De lasten van de energietransitie worden oneerlijk verdeeld. 

Klarenbeek gebruikt het niet maar krijgt wel de rekening gepresenteerd. Ze moeten daar 

geplaatst worden, waar ze ook gebruikt worden: bij de industrie. Er ontstaat een gevoel van 

gejaagdheid. Inspraak werd uitgesteld vanwege corona. Tijdens de bijeenkomst in Orpheus 

werd constant op horloges gekeken en kon niet iedereen zijn verhaal kwijt. Het gevoel bestaat 

dat dit er doorgedrukt moet worden.  

 

De heer Wevers (bewoner buurtgemeenschap Broekland) heeft niets tegen zonneparken maar 

wel tegen de manier waarop dit gaat. De heer Wevers verwijst naar de ingezonden brief van de 

heer De Vegter, wat gaat over vernietiging van het landschap. De heer Wevers is hier gaan 

wonen vanwege de bestaande visie voor het landschap. Bewoners voelen zich niet betrokken. 

Het commerciële belang voor boeren geldt maar voor een aantal individuen. Pulse is een 

werkgroep van netwerkbeheerders die zich richt op versnelling van de energietransitie. Zij zijn 

niet voor zonneparken maar geven de voorkeur aan daken. Ook Minister Ollongren heeft hier 

uitspraken over gedaan. De heer Wevers vraagt wat er gedaan zal worden zodat de buurt zich 

gehoord voelt. Wordt er gehoor gegeven aan de landelijke politiek of staat het plaatselijke doel 

voorop, is er vanuit de gemeente informatie ingewonnen bij diverse doelgroepen, heeft de 

gemeente gekeken naar de visie die is neergelegd voor de buitengebieden (waar tien jaar 

geleden miljoenen in geïnvesteerd is), is er gekeken naar zonneparken bij industriële gebieden? 

Op de vraag van Gemeentebelangen (de heer Wierda) geeft de heer Wevers aan dat er een 

investering is gedaan voor de kookboeken. De visie is neer gelegd om meer recreatie naar het 

buitengebied te trekken. Dit wordt teniet gedaan door de zonneparken. D66 heeft dit destijds 

gesteund en het staat haaks op wat hun wethouder nu wil doen.  

 

 

 

 



 

De heer Lok (inwoner Beemte Broekland) maakt zich grote zorgen over de overhaaste invulling 

van de energietransitie, welke gedreven wordt door subsidie. Verkopers van grond krijgen een 

hoeveelheid geld van ontwikkelaars die ze normaal gesproken nooit zelf zouden kunnen 

verdienen. Na lang puzzelen door bewoners zelf is de hoeveelheid pas duidelijk geworden. De 

gemeente heeft de burgers vergeten te informeren. Een van de redenen om hier te gaan wonen 

waren de vergezichten. Deze verdwijnen door de zonneparken. Het duidelijke advies van de 

CRK, om te komen met een landschapsvisie voor een goede inpassing, is niets mee gedaan. 

Waardedaling van woningen kan leiden tot financiële schade; hier heeft niemand aandacht 

voor. Onder het mom “we moeten wel” is het makkelijk beslissen als je er niet zelf woont. De 

belofte is dat over 25 jaar alles wordt afgebroken. Veel bewoners zullen vanwege hun leeftijd 

daar dan niet meer wonen en kunnen hun huizen wellicht niet verkopen zonder financiële 

aderlating. De heer Lok vraagt om het besluit in heroverweging te nemen. Liever zorgvuldig 

dan snel en liever andere opties. Als de plannen toch doorgaan, kan het subsidiegeld worden 

gebruikt om de bewoners te compenseren. Het lijkt een goed idee om de ontwikkelaar en 

verkopers minder winst te laten maken en een deel van dat geld te gebruiken om, desnoods per 

jaar, de waardedaling van de woningen te betalen. Voor veel bewoners is de woning hun 

pensioen. Groei & Toekomst (mevrouw Haak) vraagt wat de heer Lok als haast ervaart. In 2018 

is er al een inloopbijeenkomst geweest. De heer Lok geeft aan dat dit niet bij hem in de 

omgeving was. In 2019 is op korte termijn een inloopavond georganiseerd door de 

ontwikkelaar. Door onderzoek door buurtbewoners is daarna pas bekend geworden hoeveel er 

gebouwd zou kunnen worden.  

 

De heer Slijkhuis is geboren en getogen in Beemte Broekland. Op 25 augustus kwam de 

wethouder de plannen nader toelichten. Er werd onverschillig en nonchalant over het 

landschap gesproken en het zou niet anders kunnen. Het landschap moet behouden blijven 

voor kinderen en kleinkinderen. Het is de beste landbouwgrond van Apeldoorn. Er zijn 

alternatieven en het is erg dat er zo met de belangen van inwoners wordt omgesprongen. De 

wethouder is van de generatie dat de schappen in de supermarkten vol liggen, maar dat is niet 

vanzelfsprekend. Daarvoor moet je zuinig zijn op goede landbouwgrond. Door de enorme 

prijzen die door ontwikkelaars worden geboden, wordt de prijs opgevoerd. Hierdoor komen 

andere boeren er niet aan te pas om eventueel de grond te kopen om hun bedrijf uit te breiden. 

De heer Slijkhuis adviseert de raad om de kookboeken te lezen. Door het plaatsen van 

zonnepanelen verdwijnt het zicht op het landschap en gaat het unieke kenmerk verloren. De 

heer Slijkhuis roept op om de goede landbouwgrond te sparen, want die zal hard nodig zijn.  

 

Mevrouw Ligt (namens gemeenschap Beemte Broekland) vraagt of de wethouder het zicht kwijt 

is en klimaatblind aan het worden is of dat de gemeente een prestige punt wil scoren? Er wordt 

alleen maar gedacht aan het volleggen van het buitengebied, terwijl in Zuidbroek geen enkel 

huis verplicht werd om zonnepanelen op het dak te leggen. De Welkoop is heel groot, maar ook 

hier geen zonnepaneel te bekken. Waarom moet het buitengebied de lasten dragen voor de 

industrie? Is het buitengebied zo onbelangrijk voor de gemeente of zwichten zij voor de 

ontwikkelaars die alles in een razend tempo willen volleggen en alleen maar veel geld willen 

verdienen. Waarom wordt er niet begonnen met de daken. De groene gemeente wordt straks 

een zwarte gemeente. Er is begrip voor de opgave die er ligt, maar dit gaat te snel en te 

ondoordacht. De grond wordt onbruikbaar, er is milieuschade en wie gaat dat opruimen. De 

vraag is of de projectontwikkelaar er dan nog wel is. Er zijn alternatieven zoals langs 

snelwegen, maar dat levert de ontwikkelaar niet voldoende op. De gemeente zou trots moeten 

zijn op de buitengebieden en hier zou recreatie moeten plaatsvinden. Er zouden lessen 

getrokken moeten worden uit het pilot gebied in Beemte Broekland: deze is nog niet begonnen 

maar we zijn al bezig met de volgende fase.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Mevrouw Engel (bewoner Klarenbeek) vraagt wat een acceptabele afstand is voor windmolens 

ten opzichte van woningen, welk normenkader is hiervoor gebruikt. In 2017 heeft het college 

opdracht gekregen om een eigen normenkader te maken. In de concept RES staat dat dit 480m 

is, omdat er anders te weinig plekken overblijven. De gemeente kiest er dus bewust voor om 

inwoners overlast te bezorgen. Het grootste deel van de energie is bestemd voor bedrijven en 

Apeldoornse huishoudens. Waarom niet daar de energie opwekken waar het gebruikt wordt? 

Veel inwoners van Klarenbeek hebben al zonnepanelen en zijn zelfvoorzienend. Er zijn betere 

manieren te bedenken. Waarom niet meer inzetten op het verminderen van het energieverbruik. 

In plaats daarvan worden vervuilende bedrijven hier naar toe gehaald. Van de zoeklocaties in de 

concept RES is het niet eens duidelijk of het wel mogelijk is. Het is raar dat iets wordt 

aangeboden wat niet waar gemaakt kan worden. Bewoners zijn niet eerder gehoord dan 

vandaag. Er is een informatie avond in Klarenbeek geweest, maar hier was het inspraakmoment 

te kort. De beloofde tweede ronde is er niet geweest. Het resultaat van de gehouden enquête is 

niet betrouwbaar: de respons kwam maar van 0,8% van de bewoners. De concept RES zou 

rekening houden met de natuurgebieden. Hoe kan het dan dat een van de locaties grenst aan 

het Beekbergerwoud waar veel beschermde dieren leven. Is dat minder belangrijk dan grote 

vervuilende bedrijven? Daarnaast zal er waardevermindering van woningen zijn. Mevrouw 

Engel is niet tegen windmolens maar wel tegen overlast en roept op er voor te zorgen dat de 

RES juist en volledig is en dat er rekening wordt gehouden met mens en dier.  

 

De heer Reijerman (namens bewoners Beemte Broekland) spreekt bezorgdheid uit over de 

voorgenomen plannen. Broeklanden is een historisch belangrijk gebied waar niets aan de 

karakteristieke woningen veranderd mag worden. Het is vreemd dat de overheid niet gehouden 

hoeft te worden aan diezelfde regels en het hele gebied wil en mag volleggen met 

zonnepanelen. Dit druist in tegen het eigen wegingskader en is niet iets wat je mag verwachten 

van een betrouwbare overheid. De heer Reijerman begrijpt niet waarom er niet naar burgers 

wordt geluisterd en wel naar projectontwikkelaars. Zij hoeven geen planschade te betalen, dat 

doet de gemeente en dus eigenlijk de burgers. Dit is het asbest probleem van de toekomst. 

Over 25 jaar zijn projectontwikkelaars spontaan failliet en draait de gemeente op voor de 

kosten. Er is voldoende ruimte op daken om te voldoen aan de norm tot 2030. De Minister heeft 

ook aangegeven dat ze tegen het volleggen van agrarische grond is. De heer Reijerman hoopt 

dat de raad de gemeente zal behoeden voor een grote fout.  

 

De heer Pannekoek (bewoner Woudhuizerweg) spreekt namens zichzelf en zijn bedrijf Aqua 

Aurora. Op 17 juni 2020 heeft hij namens de buurtvereniging ongevraagd een zienswijze 

ingediend voor aandacht voor zonneparken aan de Woudhuizerweg. De heer Pannekoek is 

tegen alle ontwikkelingen van zonneparken en windmolens, en heeft de redenen hiervoor 

schriftelijk kenbaar gemaakt. Hij heeft voorstellen gedaan voor drie alternatieven, te weten 

innovatie voor beluchten van rioolwater op rioolwaterzuiveringen, mestvergisters en een 

innovatie uit Amerika, een generator die loopt op geactiveerd water. Dit laatste wordt sinds 

2012 toegepast en zal een sprong maken naar Europa. Deze ontwikkelingen zijn veel 

belangrijker dan te focussen op zon en wind. De eigen innovatie van de heer Pannekoek, het 

beluchten van rioolwater, levert geen overlast op en er is geen subsidie voor nodig; dit kan 

betaald worden uit de besparing. Hiermee hoeven 400 tot 600 voetbalvelden niet van 

zonnepanelen voorzien te worden. De heer Pannekoek verzoekt om serieus naar de 

alternatieven te kijken. Op de vraag van SGP (de heer Kloosterman) of er dan nog steeds wind 

en zon nodig is, geeft de heer Pannekoek aan dat deze beslissing al zal zijn uitgerold, voordat 

het Amerikaanse systeem over drie jaar in Nederland komt.  

 

De heer De Heer (bewoner Beemte Broekland, namens de buurt- en belangenvereniging) is daar 

gaan wonen vanwege de mooie omgeving en de groene gemeente Apeldoorn. Dit groene 

karakter staat nu op de tocht. Duurzaamheid is in de jaren ’90 gelanceerd en heeft geleid tot 

omvangrijke maatregelen. In Apeldoorn zijn rapporten verschenen en besluiten genomen en is 

het plan om Beemte Broekland vol te leggen met zonnepanelen. Er is begrip voor, maar het 

grote aantal is verontrustend en er kleven veel bezwaren aan.  



 

Recreatie is belangrijk voor het gebied. De grond zal langzaam dood gaan door de 

zonnepanelen. Het eist een zware tol op natuur en milieu. Het opwekken van groene stroom 

blijkt dus niet duurzaam. De heer De Heer verzoekt om een betere spreiding van de 

zonnepanelen. De kracht van duurzame energie is samenwerken in Europees verband. De 

Minister heeft aangegeven om eerst alle andere mogelijkheden te benutten. 

Projectontwikkelaars kopen grond op tegen grote bedragen, waardoor de buurt verdeeld raakt. 

Zo wordt het niet doorgegeven aan de kinderen en het getuigt niet van goed rentmeesterschap.  

Mevrouw Gerritsen (namens de inwoners van de kern Beemte) wijst op het hoge tempo waarin 

de plannen voor aanleg van zonneparken wordt gedaan. Het inpassen wordt overgelaten aan 

commerciële partijen en dit is niet de beste werkwijze. De zonneparken worden gepland op 

goede landbouwgrond naast de dorpskern, waar woningbouw al jaren niet mogelijk is met als 

belangrijkste argument de negatieve impact op het landschap. Vele gezinnen verliezen hun vrije 

en groene uitzicht en krijgen daarvoor een troosteloze massa terug. Dit is meten met twee 

maten. Met vervuiling van het landschap, zullen ook de toeristen weg blijven. Een zonnepark zal 

ook geen positief effect hebben op de werkgelegenheid. De gemeente heeft geïnvesteerd in de 

aanleg van meer natuur in de Beemte en in het landschapskookboek staat een visie. De vraag is 

of de gemeente zichzelf niet in de voet schiet. Omwonenden mogen participeren, maar dan 

investeren ze in iets waar ze niet achter staan. Kan de gemeente niet met iets beters komen? 

Zon op daken is een beter alternatief. Er worden distributiecentra gebouwd, waarom worden 

deze niet vol gelegd met zonnepanelen? De gemeente moet er zijn voor alle inwoners. Is er wel 

nagedacht over de impact voor bewoners, over de consequenties voor de woonbeleving en de 

kwaliteit van leven. Er zijn andere mogelijkheden, zoals ruilverkaveling en het loslaten van de 

ambitie voor 2030 en deze te wijzigen in 2050. De groene omgeving van de Beemte is absoluut 

geen geschikte locatie en mevrouw Gerritsen roept op om terug te gaan naar de tekentafel en 

met een beter plan te komen.  

Mevrouw Mentink (namens bewonersgroep Zonnegroen Loenen) wil graag meedenken en 

heeft vorig jaar een alternatieve zienswijze ingediend, waarbij de wethouder op het hart is 

gedrukt om de inpassing met grote zorg te doen. Er moet worden gezocht naar oplossingen. De 

grote ambitie van de gemeente (dit is een gewoonte) is ook niet helpend. Deze ligt fors hoger 

dan de vraag. De omgeving heeft historie en cultuur; het is een bruisende plek omgeven door 

veel groen waar velen hun inkomen aan verdienen. In het landschap is beperkte ruimte over. 

Een van de uitgangspunten in de RES is het nemen van verantwoordelijkheid, maar de vraag is 

wat daar de consequenties van zijn. In het klimaatplan is elke 5 jaar een evaluatiemoment 

opgenomen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de haast en druk die Apeldoorn zich oplegt in 

verhouding met de regio. Mevrouw Mentink vraagt de raad om de ambitie goed tot zich te laten 

doordringen. Mevrouw Mentink heeft een scoringssysteem besproken met de wethouder. We 

kunnen niet stil zitten en het is tijd voor een goede strategie en zorgvuldige beslissingen. Op de 

vraag van Gemeentebelangen (de heer Wierda) of het puntensysteem gericht is op het in kaart 

brengen waar de kansen liggen of gericht is op de beoordeling van een aanvraag, geeft 

mevrouw Mentink aan dat het twee kanten op kan werken. Het zou prachtig zijn als mogelijk 

geschikte locaties daar doorheen kunnen gaan voordat er iets gebeurt, maar het kan ook naast 

het afwegingskader dienen. De kortste klap is om het aan de voorkant te doen.  

De heer Van Luttikhuizen (namens Wijkraad Zuid Oost) heeft de inspraak al schriftelijk 

toegezonden en deze is al aan de stukken toegevoegd. Er aangepast tekst zal nog worden 

toegestuurd. De heer Van Luttikhuizen heeft in de pauze raadsleden onder elkaar horen spreken 

over “veel gehoord van hetzelfde, dat krijg je met veel inspraak, sommige mensen willen het 

gewoon niet”. Wijkbewoners willen geen windmolens dicht op een woonwijk en de RIVM 

bevestigt de gezondheidsrisico’s. Besparen van elektriciteit is verstandig maar niet te 

verwachten. Lokaal opwekken is niet rendabel; het is beter om dit in andere landen te laten 

doen en het te importeren.  



 

De wethouder heeft gezegd dat dit niet aan de orde is, en dit is verontrustend. Beekbergsebroek 

was niet langer aan te merken als zoekgebied, maar staat nu wel weer op de nominatie. Dit 

maakt de lokale politiek onbetrouwbaar. ChristenUnie (de heer Kranenburg) laat weten dat niet 

alle raadsleden dezelfde mening hebben als hetgeen door de heer Van Luttikhuizen gehoord is.  

De heer De Graaf (woonachtig aan de zuidkant van de Beemte) wijst op de halogeenspots in de 

raadzaal die vervangen kunnen worden; dit zou een goed voorbeeld zijn. Hoewel gesproken 

wordt over een concept plan, zijn er al gebieden waar zonneparken worden aangelegd. Het plan 

zou eerst moeten worden afgetikt. Van een overheid mag worden verwacht dat ze qua 

ruimtelijk beleid en inpassing het voortouw nemen, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Er is 

carte blanche gegeven aan de projectontwikkelaars die geld willen verdienen. Aan 

grondeigenaren worden aanbiedingen gedaan voor bedragen die ze nooit zelf kunnen 

verdienen en dus interessant zijn om op in te gaan. Het is verontrustend dat de gemeente geen 

regie heeft. De communicatie is gedelegeerd aan een projectleider die absoluut geen belang 

heeft bij een goede communicatie. De gemeente stuurt een brief die gericht is aan “de bewoner 

van”. Er is niet gesproken met buurtbewoners die worden ingebouwd door zonnepanelen. In de 

genoemde brief staat dat er vanwege corona niet gecommuniceerd kan worden, maar dat de 

plannen wel door gaan. Op de website van de ontwikkelaar zijn op een plaatje de huizen 

afgehaald. In de Beemte is het plan voor de eigenaar van de grond en de projectontwikkelaar in 

kannen en kruiken; bij het doorlopen van de procedure kunnen ze niet worden tegengehouden. 

Er grenzen 26 huizen aan dat gebied en zowel de materiële als de immateriële schade staat niet 

in verhouding tot het kleine beetje elektriciteit wat wordt opgewekt. De heer De Graaf vraagt 

hoe het mogelijk is dat projectontwikkelaars de overhand hebben en bepalen waar de 

zonneparken komen. Gemeentebelangen (de heer Wierda) vraagt waardoor het gevoel ontstaat 

dat er carte blanche is gegeven. De heer De Graaf geeft aan dat hij de gemeente niet gezien of 

gehoord heeft, terwijl hij wel in het gebied woont. Er blijkt een avond in het buurthuis geweest 

te zijn, maar dit was niet duidelijk. Om meer informatie te krijgen heeft de heer De Graaf een 

mail gestuurd naar de projectontwikkelaar en gebeld. Hij heeft daar iemand gesproken die 

nergens antwoord op kon geven. De heer De Graaf is verbaasd dat dit niet vanuit de overheid 

wordt geregeld.  

Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) heeft de indruk dat het nieuwe raadskader niet 

overal bekend is en verzoekt dit mee te nemen in de schriftelijke beantwoording van de vragen.  

De voorzitter heeft veel input en argumenten gehoord en constateert dat het niet getuigd van 

respect richting de insprekers om nu nog een kort debat te voeren zonder de diepte in te gaan. 

Het dilemma om later verder te spreken bestaat uit het feit dat de reactie op 1 oktober binnen 

moet zijn. Wethouder Van Vierssen legt uit dat het opjagen gevoelsmatig is. Dit hoeft niet, 

maar er moeten wel een aantal stappen worden gezet. Op 1 oktober moet de concept RES 

worden ingediend door het college, met een brief van de raad met vervolgstappen. De 

wethouder heeft vanavond een lijst gemaakt met punten die kunnen worden verwerkt richting 

RES 1.0. Dit kan in de brief worden opgenomen, met de opmerking dat er onvoldoende tijd is 

geweest voor een politiek debat en dat Apeldoorn er nog op terug komt. De concept RES moet 

worden gezien als een praatstuk.  

SGP (de heer Kloosterman) beaamt dat de politieke behandeling onrijp is, maar heeft wel het 

gevoel hiermee een fuik in te lopen. De impact van de eigen keuzes worden nu helder en roept 

veel vragen op. De SGP stemt er mee in om een brief te sturen dat er meer tijd nodig is en een 

extra avond om het debat te kunnen voeren.  

PvdA (mevrouw Berends) sluit hier bij aan en geeft aan dat hier ook in de projectgroep over 

gesproken is. Het heeft een grote impact op de leefomgeving. De raad moet aangeven er nu 

nog niet klaar voor te zijn. PvdA zou het onplezierig vinden om dit mee te nemen naar 1.0 en 

het concept nu te accepteren.  



 

GroenLinks (de heer Baart) sluit hier bij aan. Het is ook goed om als raad aan elkaar te laten zien 

wat er opgehaald is. VVD (de heer Van Swam) heeft niet het gevoel in een fuik te lopen, want 

ook in de concept RES zitten al slagen. Er wordt wel aangesloten bij de wens om als raad een 

goede bespreking te kunnen voeren. CDA (de heer Dooper) wil ook niet in een fuik komen door 

nu niet het debat te voeren en te zeggen dat het concept wel kan. Zo’n grote impact kan niet 

zonder een goed debat te voeren en daar is vanavond geen tijd meer voor.  

Partij voor de Dieren (mevrouw Moulijn) wil het debat zo snel mogelijk voeren. Er wordt al 20 

jaar over gesproken en er moeten grotere stappen worden gezet. Zij willen vanavond of 

volgende week het debat voeren en het niet elke keer uitstellen.  

Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) sluit aan bij de SGP. Het gaat vooral om 

zorgvuldigheid. Het gaat jaren van impact bezorgen op individuele levens en het zou een 

schande zijn om dat in drie kwartier te bespreken. Groei & Toekomst (mevrouw Haak) heeft de 

insprekers gehoord en ondersteunt het idee om de concept RES niet op te sturen. 50PLUS (de 

heer De Groot) sluit aan bij de zorgvuldigheid. Zij wijzen er echter op dat de bespreking van de 

RES al is uitgesteld en vraagt of wij onszelf niet in de vingers snijden. Gemeentebelangen (de 

heer Wierda) sluit aan bij het gevoel van een fuik. Als de concept RES wordt doorgestuurd, kan 

er iets worden neergelegd wat de raad niet wil dragen. Er is meer tijd nodig om dit te bespreken 

en de input te verwerken. De vraag is in hoeverre de raad de RES wil aanpassen of gaat het om 

een zorgvuldig proces en komt er uiteindelijk hetzelfde uit. SP (de heer Hendriks) heeft van alle 

insprekers gehoord dat zij zich niet gehoord voelen. Dit afraffelen in drie kwartier versterkt dit 

gevoel en doet afbreuk aan de inbreng. D66 (de heer Slikker) ziet de fuik niet maar hecht wel 

belang aan zorgvuldigheid en daar hoort een goed debat bij. ChristenUnie (de heer 

Kranenburg) constateert dat als er al 20 jaar over gesproken wordt, een maand langer ook wel 

kan. De vraag is wat de gevolgen zijn als de raad een brief stuurt dat ze het niet gehaald 

hebben. PvdA (mevrouw Berends) wijst er op dat de RES iets van de regio is en vraagt of de 

andere gemeentes al wel een zienswijze en behandeling hebben gehad. De heer Van 

Ganzewinkel (namens de eenheid) legt uit dat dit per gemeente verschilt.  

Wethouder Van Vierssen beaamt dat kwaliteit boven tijd gaat. Het gevolg kan zijn dat er een 

waarschuwing uit Den Haag komt. De wethouder wijst er op dat het college de concept RES 

vaststelt en dat de raad een onderlegger, een zienswijzebrief stuurt. De wethouder zal dit nog 

nader duiden richting het debat waar hierover gevoerd gaat worden. De wethouder heeft 

vanavond opgehaald dat het kader zon een goed begin was op papier, maar dat dit strak 

geëvalueerd moet worden en dat er extra moet worden ingezet op hetgeen vanavond gezegd 

is. Dit moet een plek krijgen tussen de concept RES en RES 1.0.  

De voorzitter concludeert dat op 1 oktober as de politieke bespreking hierover zal worden 

ingepland. Hiervoor zal ruimte worden gemaakt op de agenda van de Politieke Markt. Op 15 

oktober as zal de zienswijzebrief dan in de raadsvergadering vastgesteld kunnen worden. De 

zienswijzebrief van de raad heeft dan nog dezelfde status als dat het nu zou hebben.  

SGP (de heer Kloosterman) heeft nog een aantal (technische) vragen. Deze kunnen naar de 

wethouder worden gestuurd en de beantwoording zal in de eerder toegezegde brief met 

antwoorden worden meegenomen. PvdA (mevrouw Berends) wijst er op dat er een 

vragenuurtje RES geweest is waar deze vragen gesteld hadden kunnen worden. ChristenUnie 

(de heer Kranenburg) verzoekt om een afschrift van deze brief aan de hele raad.  

Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) heeft vanavond een aantal keren gehoord dat 

insprekers moeite hebben met de opstelling van de projectontwikkelaar en roept de wethouder 

op om mensen actief aan te bieden om te helpen met de gesprekken met de 

projectontwikkelaar. De wethouder zegt toe daar in de huidige plannen die in ontwikkeling zijn 

scherper op te acteren.  



 

Partij voor de Dieren (mevrouw Moulijn) wijst er op dat de RES van Apeldoorn bekeken is door 

Provinciale Staten. Deze is vergeleken met andere RES-sen en hier is een presentatie over 

gehouden. Deze is terug te vinden op de website.  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22:45 uur  

 

Conclusie: het politieke debat zal plaatsvinden tijdens de PMA van 1 oktober as 

 

Toezeggingen: 

- De gestelde vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. Het nieuwe raadskader zal 

hierbij worden meegenomen.  

- De wethouder zal voor de bespreking op 1 oktober as duiden dat het college de concept 

RES vaststelt en de raad met een brief hierop komt 

- De wethouder zal tijdens de huidige ontwikkelingen scherper acteren op het contact 

tussen de projectontwikkelaar en de bewoners 
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Concept RES Regionale Energiestrategie Cleantech Regio 

Wensen en Bedenkingen gemeenteraad Brummen 

 

VVD: 

De VVD fractie wil graag de volgende wensen en bedenkingen indienen ten aanzien van de 

Concept RES: 

 Er dient draagvlak te zijn vanuit de bewoners voor de te nemen maatregelen 

 de bewoners kunnen deelnemen in de projecten 

 de mogelijkheden voor het toepassen van Waterstof en Thorium kernenergie, 

Geothermie en andere nieuwe technologieën , dienen mee genomen te worden. 

 Bepaalde bijzondere landschappen en kwetsbare natuur dient uitgesloten te worden. 

 Zon op daken dient volledig te worden meegenomen. 

 

Een dergelijk groot en ingrijpend project heeft naar onze mening geen kans van slagen als 

dit niet wordt gedragen door de bewoners. De bewoners betrekken en laten mee participeren 

in de voordelen is dan ook wat wij willen. 

 

Er zijn en of komen zoveel nieuwe mogelijkheden en nieuwe technologieën dat deze in het 

project ingepast dienen te worden. Alleen richten op zon en wind is nu al achterhaald. 

Onze Gemeente heeft een zeer bijzonder landschap. We willen graag de mogelijkheid om 

enkele delen uit te sluiten. 

 

Wij zouden zon op daken willen stimuleren en deze volledig mee laten tellen. 

 

PvdA: 

1. Maak b.v. door middel van een uitgewerkt voorbeeld duidelijk,  hoe de diverse criteria 

zijn toegepast bij het vaststellen van de zoekgebieden. 

2. Geef daarbij duidelijk aan welke bestuurlijke afwegingen concreet zijn gemaakt 

3. Maak helder tot op welk niveau van de participatieladder de inwoners kunnen 

participeren; (zie ook reactie Landschapswerk) 

 

GroenLinks: 

 In de Concept-RES staat op pag 11 onder par 4.1 beschreven dat daken en gevels 

niet meetellen voor de RES. Deze zijn wel in een andere landelijke opgave 

meegenomen en worden derhalve niet over het hoofd gezien. Blijkens het verslag 

van de RES-voorlichtingsavonden jl. prevaleert zon-op-dak boven zonneparken, 

overeenkomstig de Zonneladder. Dit maakt echter dat de burgers binnen onze 

gemeente geen bijdrage aan de RES-doelstellingen kunnen leveren en deze RES-

doelstellingen vwb zonne-energie behaald moeten worden uit de overige beschreven 

gebieden. Dit maakt dat de doelgroepen een andere samenstelling hebben dat 

wellicht eerst aangenomen. Eigenaren van panden, onbenutte kavels en 

parkeerterreinen en vervolgens landbouwgronden zullen moeten worden 

aangesproken. Onze zorg is dat communicatie en publicatie via openbare media niet 

zal leiden tot het gewenste effect. Hoe denkt u deze doelgroepen, die cruciaal zijn 

voor het behalen van de doelstellingen, gericht te betrekken en te motiveren?  
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 Met betrekking tot de zon-op-dak doelstellingen reist de vraag hoe een gedane 

investering kan bijdragen aan de algehele klimaatdoelstellingen. Hiermee bedoel ik 

dat het nu onduidelijk is of een eigen investering enkel eigen gewin dient of dat dit 

ook nog ergens verdisconteerd wordt in de landelijke doelstellingen zodat tenminste 

het gevoel van bijdragen aan algehele doelstellingen zichtbaar wordt en daarmee 

mogelijk leidt tot een sterkere motivatie tot handelen (i.c. plaatsen van panelen). Zon-

op-dak verdient dus naar onze mening meer aandacht en de vraag is hoe dit voor 

een bredere groep aantrekkelijker gemaakt kan worden?  

 

 Recentelijk heeft minister Ollongren aangegeven dat het rijk zich weer gaat bemoeien 

met de inrichting van Nederland. De ruimte wordt schaarser en er komen nieuwe 

taken bij, zoals de energietransitie. Met een Nationale Omgevingsvisie wil de minister 

aangeven dat de landelijke overheid zich weer nadrukkelijker gaat bezighouden met 

de inrichting van Nederland. Dit geldt ook voor de energietransitie: “Bouw geen 

zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we 

windmolens zo veel mogelijk op zee bouwen”, aldus de minister. 

 

In de Regionale Energie Strategie (RES) staat beschreven hoeveel zon- en 

windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke 

mogelijkheden men ziet voor zon- en windenergie na 2030. Het in de RES 

opgenomen concept-bod komt met de uitspraken van de minister in een vreemd 

daglicht te staan: Is het voor de Cleantech Regio nog mogelijk om de plannen door te 

zetten als windenergie primair op zee opgewekt dient te worden en het bouwen van 

zonneweides enkel als laatste redmiddel kan dienen? 

Bronnen: 

https://nos.nl/artikel/2347876-ruimtetekort-in-nederland-minister-gaat-weer-

meebeslissen.html 

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.asp 

Fractie Hofman-Kleverwal:  

 Burgerparticipatie: Zorg dat je de bijdrage van inwoners en organisaties serieus 

meeneemt in het proces. Maak vanaf het begin duidelijk wat nodig is én wat wel en 

niet kan. Leefbare dorpen moeten wat ons betreft leidend zijn. Blijf met inwoners en 

ondernemers in gesprek en doe ook wat met de input. 

 Laten we ons niet blindstaren op puur het energievraagstuk, maar kijk juist ook actief 

naar de voorhanden zijnde slimme combinaties en kansen van Lokaal eigendom 

(Brummen Energie). 

 Windmolens in het open landschap of in natuurgebieden binnen onze gemeente 

hebben niet onze voorkeur. Er zijn ons inziens voldoende alternatieven beschikbaar, 

denk aan restwarmte van de Eerbeekse papierindustrie. 

 Benut zoveel mogelijk (geschikte) daken voor het opwekken van zonne-energie, 

alvorens over te gaan naar de aanleg van meer zonnevelden in het landschap. 

 Laten we aansporen op nog meer samenwerking met de héle regio om met elkaar tot 

een haalbaar en betaalbaar voorstel te komen: geven en nemen, solidariteit spelen 

een grote rol. 
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D66: 

Ten eerste :  

Betrek burgers en bedrijven nauw in een breed traject dat alle aspecten van de 

energietransitie omvat, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering . Dat betekent voor D66 

Brummen Eerbeek:  

1. Actief betrekken en bevragen van belanghebbenden, en van de bewoners van het  

buitengebied in het bijzonder. “Ga naar buiten en zoek ze op” is onze wens.  

2. Het Gezamenlijk regionaal plan voor afgestemde communicatie-inspanningen is mooi 

MAAR  de Gemeente moet ook haar eigen plan trekken. Werk daarbij samen met 

organisaties die veel ervaring hebben met inwoners voor dit soort onderwerpen te 

mobiliseren, zoals de Brummense energiecoöperatie (Brummen Energie) en het 

Landschapsnetwerk Brummen.  

3. Maak duidelijk welk gewicht de bijdragen van belanghebbenden hebben zodat zij 

begrijpen welk effect hun bijdragen kan hebben op de uiteindelijke besluitvorming.  

4. In de RES nadrukkelijk uitspreken uitspreken dat gestreefd wordt naar LOKAAL eigendom  

van energieproductie-projecten met een doelstelling van minimaal 50%, zoals dat ook in het  

Nationaal Klimaatakkoord wordt voorgesteld.  

5. In de RES nadrukkelijk uitspreken dat energiecoöperaties in de CleanTech Regio de  

Voor dehandliggende partners zijn om dat LOKAAL eigendom van minimaal 50% mee te  

kunnen realiseren. Beide vormen van deelneming - in voorbereiding en in uitvoering - vindt 

D66 Brummen Eerbeek weinig of niet terug in deze Concept RES.  

 

Ten tweede :  

Gezien het nationale karakter van de RES wenst D66 Brummen Eerbeek dat er vanuit het 

Rijk voldoende financiële ondersteuning beschikbaar wordt gemaakt voor het betrekken en 

bevragen van de belanghebbenden, en de inwoners van het buitengebied in het bijzonder, 

zodat ook Gemeenten zoals Brummen die in een lastige financiële positie verkeren deze klus 

kunnen klaren.  

 

Ten derde :  

D66 Brummen Eerbeek wenst dat bij het bepalen van de gemeentelijke bijdrage aan de 

opgave in de RES vanuit de landschappelijke impact van zonnevelden en windmolens wordt 

gewerkt: welke combinatie van zon en wind past het best om ons unieke landschap zoveel 

mogelijk in zijn waarde te laten?  

Reden is dat D66 een rekenkundige benadering wil voorkomen. Landschap, natuur en 

belangen van de inwoners van het buitengebied gaan vrijwel hand in hand. Opvallend is 

namelijk de verschuiving van wind- naar zonne-energie in de voorliggende Concept RES  

ten opzichte van de vorige versie, terwijl de vlekken met mogelijkheden voor wind en zon 

dezelfde zijn gebleven en er nu een % voor de Brummense opgave is gegeven.  

 

Het Brummense landschap verdient speciale aandacht en bescherming door een afgewogen 

- en te volgen (!) - benadering bij de vaststelling van de balans tussen zonne- en 

windenergie. Het is namelijk niet alleen mooi, het is ook bijzonder - het overgangsgebied 

tussen Veluwe en Ijssel.  

 

Ten vierde:  

Ter ondersteuning van het vorige punt, en ter verduidelijking van de te maken keuzes bij de  
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vaststelling van de balans tussen zonne- en windenergie wenst D66 Brummen Eerbeek dat 

er een “Alleen Zon” en een “Alleen Wind” variant wordt toegevoegd met het benodigde 

aantal ha. zonneveld en/of windmolens daarin èn een duiding van de impact van de variant 

op het landschap. Deze twee extreme varianten zullen ook het gesprek met 

belanghebbenden vergemakkelijken.  

 

Lokaal Belang: 

 Mede door de coronamaatregelen is de betrokkenheid van de inwoners bij het proces 

om te komen tot de ontwerp-RES danig in de knel gekomen. Maar het is bij dit proces 

ook niet altijd gelukt om de betekenis van de Regionale Energie Strategie bij de 

inwoners goed voor het voetlicht te brengen. Bij het verdere proces om te komen tot 

een definitieve Regionale Energie Strategie is de betrokkenheid van de inwoners heel 

belangrijk en moet in de communicatie heel expliciet worden aangegeven wat de 

betekenis ervan is. 

 In de ontwerp RES wordt nadrukkelijk gesproken over 2030. Is dat nog wel 

realistisch? Volgens Lokaal Belang moet dat toch worden bijgesteld naar een verdere 

toekomst. Dat biedt ruimte om goede beslissingen te nemen voor onze toekomst, 

omdat er ook allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen, waarmee nu nog 

wellicht onvoldoende rekening kan worden gehouden. 

 In de ontwerp-RES is er nog geen nadrukkelijke aandacht voor waterstof als 

toekomstige energiebron. Lokaal Belang is van mening dat dit in de definitieve RES 

aandacht moet krijgen.  

Het huidige aardgasnetwerk lijkt goed te kunnen worden gebruikt voor waterstof. Zo 

kunnen we lezen dat plaatsen als bijvoorbeeld Graft en De Rijp in elk geval al 

concrete plannen hebben om volledig over te gaan op waterstof. Daardoor zouden 

inwoners wel eens met veel minder hoge kosten te maken krijgen. 

 Bij de verdere uitwerking van mogelijkheden en plannen voor locaties voor 

zonnepanelen en windmolens moet vooral gekeken worden naar de waarde en de 

betekenis van ons mooie en kostbare landschap.  

CDA 

De fractie van het CDA Brummen heeft met belangstelling de concept-RES van de 

Cleantech Regio doorgenomen. De raad heeft geen mogelijkheid om dit concept nog te 

wijzigen, maar kan wel kan voor de verdere uitwerking in de volgende fases wensen en 

bedenkingen meegeven vanuit de Brummense visie. Van deze mogelijkheid maakt de CDA-

fractie graag gebruik. 

 

We geven de volgende ‘wensen en bedenkingen’ mee: 

1. Wat, Waar, Waarom en Hoe 
In het ‘Concept-bod RES’ lezen we in beginsel veel antwoorden op het ‘Wat, Waar, 
Waarom en Hoe als het gaat om duurzaam opgewekte energie, benodigd om een 
forse en noodzakelijke reductie van CO2 te realiseren.’ Zie blz. 2. Hierbij zullen 

zonne- en windenergie ook in onze gemeente een grote rol gaan spelen. 
Deze fasering is wat betreft het CDA een van de belangrijkste uitgangspunten van de 
RES. Dit geeft aan dat er zorgvuldig nagedacht moet worden over welke 
acties/activiteiten in welke fase moeten plaats vinden. 
 

2. Levende strategie 
Pas bij de fase rondom `Waar` is de RES definitief, met dien verstande dat we te 
maken hebben met een “levende strategie” waarbij het mogelijk is om in de loop der 
tijd aanpassingen te realiseren in vervolg op verbeterde technieken en nieuwe 
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inzichten. Bij het definitieve “Waar” wordt het (opnieuw) betrekken van inwoners zeer 
belangrijk. De energiecoöperaties, zoals BrummenEnergie, kunnen, met name, in 
deze fase een belangrijke rol spelen. Een strategisch brede aanpak is in deze fase 
aan te raden, rekening houdend met de lokale context, zoals bijvoorbeeld de 
stikstofproblematiek, stand van zaken coronacrisis, biodiversiteit en gemeentelijke 
financiële mogelijkheden. 
 

3. Procesmatige aanpak met (sub)doelstellingen richting 2030 
Voor het behalen van een zo groot mogelijke efficiency en resultaat raadt het CDA 
om doelstellingen voor de korte termijn en langere termijn vast te stellen. De aanleg 
van een omvangrijk netwerk incl. de benodigde capaciteit vergt meer tijd en geld dan 
het realiseren van kleine energieopwekkende projecten. Wij denken dat het beter is 
om klein te starten en tegelijkertijd het netwerk voor de grote projecten aan te leggen. 
En eerst te kijken wat je kunt met het bestaande net en daar het zoekwerk van de 
locaties op aan te passen. Dit laatste komt terug in het concept-bod.  
En: blijf aandacht schenken aan het voortzetten van energiebesparende 
maatregelen, die in principe al staan “ingeboekt als uitgevoerd”  
 

4. Het CDA ziet graag dat er rekening gehouden wordt bij de keuze zon of wind met de 
beleving van de eigenaren van de grond in de zoekgebieden. Het visuele effect kan 
bepalend zijn voor het draagvlak. Horizontale (zon) en verticale (wind) effecten in het 
landschap bepalen de belevingswereld van mensen, het landschap is niet eenvormig. 
In het concept-bod RES wordt gesproken over solitaire windmolens (zoekgebied 3). 
In de gemeente Brummen is ook ruimte voor solitaire windmolens. Deze ontbreken, 
volgens ons, in de beschrijving. Zie hiervoor het uitgebrachte rapport “Windenergie in 
Brummen”  
(adviesrapport van de werkgroep Frisse Wind Brummen aan Brummen Energie - 
2014). 

 

5. Participatie agrariërs 
Agrariërs, vaak de eigenaren van de gronden in het buitengebied, kunnen grote 
invloed hebben op het landschapsbeeld. Onze wens is dat zij deelnemers zijn van de 
inspraakgroepen en mede-eigenaar worden van de mogelijkheden voor energie- 
opwekking. Zij worden immers geconfronteerd met wensen/ vragen en eisen ten 
aanzien van de aanwending van hun grond, zoals biodiversiteit, ander gebruik (b.v. 
voor wind en/of zon energie) en de stikstofeisen bij agrarisch gebruik. Economisch 
kan het aantrekkelijk zijn voor agrariërs om deel te nemen vanwege de mogelijke 
inkomsten die windmolens en/of zonneparken kunnen genereren. Daarbij kunnen zij 
tegelijkertijd ook biodiversiteit en de CO2 problematiek integraal onderdeel van hun 
bedrijfsvoering laten worden.  
De agrarische sector is nauwelijks betrokken in de ontwikkelfase om te komen tot het  
concept-bod RES. Maar het is wel de sector die het meest direct belang heeft bij de 
RES. Het bepaalt op welke wijze zij hun toekomst vorm en inhoud kunnen geven. 
Het CDA vindt het daarom van belang om deze sector een volwaardige plaats te 
geven in de RES-organisatie zodat ze mee kunnen argumenteren om te komen tot 
een definitieve RES1.0. Dat geldt ook zodra de RES 1.0 in de uitvoerende fase komt 
in de RES-regio en in de gemeente Brummen.  

 

6. Bedrijfsmatige activiteiten 
In het concept-bod RES wordt weinig aandacht besteed aan de bedrijfsmatige kant 
van de wind/zon-activiteiten, waaronder de coöperatieve samenwerking. Deze 
samenwerking bindt mensen. Minimaal 50% zou lokaal op gemeenteniveau 
eigendom moeten zijn. Agrariërs zijn bereid om grond beschikbaar te stellen. Zie ook 
punt 3. Banken zijn bereid om hieraan mee te werken. Commerciële initiatieven zijn 
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ook mogelijk.  
Ook interessant voor een businesscase is de clustering van zon- en windactiviteiten. 

 

7. In het concept-bod RES is niet duidelijk aangegeven op grond van welke argumenten 
de zoekgebieden vastgesteld zijn. Het CDA zou graag zien dat deze in het definitieve 
bod alsnog toegevoegd worden.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Brummen, 

 

 

 

 

M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Epe 



Bijlage(n): 1 
Wensen en bedenkingen gemeenteraad Epe concept RES 

Cleantech Regio 
t.a.v. de Strategische Board 
Postbus 120  
7390 AC  TWELLO 

 
Behandeld door: D. Kattenberg 
Telefoonnummer: 06-5072958 
Onderwerp:  wensen en bedenkingen gemeenteraad Epe concept RES 
Kopie aan:  College van B&W 

 

Epe, 24 september 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

  
De door u opgestelde Concept RES is besproken in de raadsvergadering van de gemeente 
Epe op 24 september 2020. Alle fracties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
wensen en bedenkingen in te dienen. De betreffende reacties zijn als bijlage bij deze 
brief gevoegd. Hoewel de reactie per fractie verschillend is, zijn er een aantal thema’s die 
breed worden gedragen. In deze brief worden deze thema’s uitgelicht. 
 
Inwonerparticipatie is belangrijk 
Alle fracties vinden het van het grootste belang dat inwoners goed en zorgvuldig worden 
betrokken bij de totstandkoming van de RES. Dat begint bij goed informeren zodat men 
weet wat er speelt. Daarnaast is inwonerparticipatie van belang om draagvlak te creëren 
maar ook om gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde die beschikbaar is bij 
inwoners, bedrijven en instellingen. Blijvende aandacht hiervoor is noodzakelijk. 
 
Ruimte voor lokale initiatieven 
In het verlengde van inwonerparticipatie wordt ook aandacht gevraagd voor het 
stimuleren en faciliteren van lokale (kleinschalige) initiatieven. Ook dit draagt immers bij 
aan het verminderen van de C02-uitstoot. De energiecoöperaties kunnen hierbij een 
belangrijke rol vervullen. De coöperaties beschikken over een lokaal netwerk en de 
kennis om nog meer inwoners te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen. Door 
lokale initiatieven te ondersteunen kan er bovendien meer enthousiasme ontstaan bij 
inwoners, bedrijven en instellingen. 
 
Lokaal eigendom stimuleren 
De mogelijkheid voor inwoners om ‘mee te doen’ met initiatieven in hun omgeving is van 
groot belang om draagvlak te creëren. Waar mogelijk moeten lokale ondernemers 
worden ingezet bij de realisatie van de doelstellingen. Daarop moet stevig worden 
ingezet. Voorkomen moet worden dat derden de lusten ondervinden en de omwonenden 
de lasten. Financiële participatie moet daarom een concrete en prominente plaats krijgen 
in de RES. 
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Zon op dak  meenemen in concept RES 
Raadsbreed is het verzoek om ook zon op dak mee te nemen in het concept bod. Het is 
een belangrijk signaal naar onze inwoners dat ook de daken een plaats krijgen in de RES 
en niet alleen grondgebonden zonneparken. Het potentieel op daken moet worden benut 
en nu al een plaats krijgen in de concept RES. 
  
Aandacht voor infrastructuur 
Een goede en betrouwbare infrastructuur is van belang om alle ambities te kunnen 
realiseren. Er zijn zorgen over het elektriciteitsnetwerk en de raad acht het van belang 
dat er volop wordt ingezet om de capaciteit te vergroten. Ook de ontwikkelingen rondom 
de opslag van elektriciteit verdient meer aandacht aldus een aantal fracties. Immers, hoe 
minder energietransport er is over lange afstanden, hoe minder zwaar het 
elektriciteitsnet belast wordt. 
 
Landschappelijke kwaliteit behouden 
De Veluwe is een nationaal landschap dat bescherming verdiend. Daarom is het van 
belang op welke wijze de maatregelen die energietransitie verlangt worden ingepast in 
het landschap. Ook voor toerisme is dit een belangrijke waarde. Diverse fracties vragen 
hier uitdrukkelijk aandacht voor bij de doorontwikkeling van de RES. 
 
Uitgaan van een haalbaar ambitieniveau 
De oproep is om in de RES uit te gaan van een haalbaar ambitieniveau. In de RES wordt 
gesproken over een concept bod van 1,23 Terrawatuur waarmee in 2030 52% 
CO2reductie wordt behaald. Elders, onder het kopje ‘wat doen we meer’, wordt 
gesproken over een energieneutrale Cleantech Regio. Daar wordt de ambitie van de 
Cleantech regio gesteld op een opwek van 7,41 TWh in 2030. Het verzoek is om in het 
concept bod enkel de reële ambitie van 1,23 TWh op te nemen om te voorkomen dat er 
verwarring ontstaat.  
 
Energiebesparing en benutten van andere energiebronnen 
De RES richt zich voornamelijk op zonne- en windenergie. Daarnaast zou er aandacht 
moeten zijn voor energiebesparing. Immers; wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet 
opgewekt te worden. Bovendien staat de technologische ontwikkeling niet stil. Daarom 
dient er ook aandacht te zijn voor andere vormen van duurzame energieopwekking in de 
toekomst. Een regelmatige actualisatie van de RES is daarom wenselijk. 
 
Tot slot 
Wij verzoeken u de wensen en bedenkingen mee te nemen in uw overwegingen. Graag 
ontvangen wij een terugkoppeling van hetgeen u hebt besloten.  
 
 
Namens de gemeenteraad 
De voorzitter,     de griffier 
 
 
 
 
Dhr. dr. T.C.M. Horn    Mw. mr. J. Kattenberg 
burgemeester 
 
 
 
 
 
 



CONCEPT‐NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE EPE  

d.d. 24 september 2020 

 

7.     Wensen en bedenkingen concept RES 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik merk dat iedereen op een nette manier gewisseld is, tafeltjes 

schoongemaakt, heel mooi. Dank daarvoor. En dan komen we op punt 7, wensen en bedenkingen concept 

RES, Regionale Energiestrategie. Die is in de commissie behandeld, en op instigatie van de raadswerkgroep 

energietransitie. En daar zijn ook door het college, door de portefeuillehouder gevraagd om wensen en 

bedenkingen aan te leveren. Daar is toen al over gesproken, dat is allemaal netjes door alle fracties ook 

gedaan. We vonden het een rijke opbrengst, niet dat ik, ik heb er verder geen mening over, maar het met alles 

eens ben. Maar ik zie toch dat iedereen daarbij betrokken is, dat is heel mooi. En dat heeft, is door de griffie, 

door de griffier samengevat in een brief, met als bijlage alle onderliggende stukken van de fracties. En het 

voorstel is hier ter tafel om dit stuk zo aan te nemen, de brief, en dan zal die worden verstuurd naar de 

Cleantech Regio. En daarmee zijn onze wensen en bedenkingen, uw wensen en bedenkingen, aangeleverd. En 

dan kan het proces verdergaan. Is er iemand die ik hier het woord over mag geven? Mijnheer Van der Vlies 

van Dorpspartij. 

De heer Van der Vlies: Dank u wel, voorzitter. Ik heb alles gelezen. Dank ook aan de griffier die de brief heeft 

samengesteld uit al deze stukken, want dat is best wel een gepuzzel geweest denk ik. Maar ik mis toch wat. 

Wethouder heeft van tevoren al aangegeven van, wij zouden ook graag in deze brief opgenomen willen 

hebben, ook mensen, partijen die het hier niet mee eens zijn met wat er nu voorligt. En dat hebben wij ook 

geprobeerd om dat in onze brief zo, in onze bedenkingen zo aan te geven. Dus ik mis eigenlijk ook in de brief 

die nu samengesteld is, onze bedenkingen van dat wij graag een breed maatschappelijke discussie zouden 

willen hebben, voordat wij hierin verdergaan. Voordat wij verdergaan om hier windmolens te willen plaatsen, 

of hier zonnepanelen neer te zetten, of een biomassacentrale of van het gas af willen. Wij zouden graag willen 

dat we dat aan al onze Epenaren zouden vragen, wat vinden jullie hiervan? Nou, dat mis ik eigenlijk in die 

brief. Ik zie ook dat andere partijen ook wat meer ingezet hebben, niet alleen op zon en ook op wind, wij ook 

niet. Wij willen graag dat wij toch het stukje van de kernenergie mee gaan nemen. We zien nu ook landelijk 

dat ook de grote partijen als VVD, CDA, en meerdere partijen om zijn, om toch in te gaan zetten ook op 

kernenergie. En dat is ook onze strekking geweest, en dat mis ik ook eigenlijk in deze brief. Dus mijn verzoek is, 

zou de brief hierop nog aangepast kunnen worden? Dat ook deze bedenkingen, met name dat wij zeg maar 

niet volledig meegaan in alles wat daar nu voorligt in deze brief. Maar dat onze op‐ en aanmerkingen hier ook 

in worden aangenomen meegenomen. Dus dit is ons verzoek. 

De voorzitter: Dank. Mevrouw Baltus, GroenLinks. 

Mevrouw Baltus: Ja, dank u wel voorzitter. Misschien wat te vroeg, misschien zou eerst beter het antwoord op 

de vraag gegeven kunnen worden. Maar ik zou toch graag collega willen bevragen op een aantal dingen naar 

aanleiding van datgene wat hij als wensen en bedenkingen ingediend heeft als Dorpspartij. Hoe je het wendt 

of keert, als ik het goed heb, hebben we gewoon verplichtingen. In ieder geval om maar een klein stapje te 

maken, verplichtingen tot 2030, laat ik me daar in eerste instantie tot beperken. In het verhaal van de 

Dorpspartij lees ik heel duidelijk, en dat is een mening en dat mag, dat zij niet kiezen voor zon en wind maar 

dat zij liever zouden kiezen voor thoriumcentrales. Ik heb een aantal dingen bekeken, en ook een aantal 

dingen nagezocht, en dan zie ik dat grote wetenschappers in ons land, zelfs voorstanders van 



thoriumcentrales, aangeven dat dat nog tientallen jaren gaat duren. Maar we hebben al een wettelijke 

verplichting tot 2030. En als je niet wil kiezen, en dat is een keuze die mag, voor zon en wind, dan ben ik 

eigenlijk heel erg benieuwd, want als thoriumcentrales nog niet haalbaar zijn tot 2030, wat dan in uw visie zou 

moeten komen wat wel haalbaar is? Zodat we in ieder geval onze doelen tot 2030 halen. En verder vind ik het 

vervelend, niet dat u een andere mening hebt, maar ik vind het wel vervelend dat u een mening hebt op basis 

van wetenschap. En in mijn visie is wetenschap geen mening, maar als je het hebt over wetenschap gaat het 

over feiten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u. Was dit een interruptie eigenlijk, want het was wel een beetje lang. Maar goed, volgens 

mij was het aan de heer Van der Vlies gericht dus ik neem aan dat mijnheer Van der Vlies daarop wil 

beantwoorden. 

De heer Van der Vlies: Ja, dank. Ja, ik heb eigenlijk geen vraag gehoord maar ik reageer er toch maar even op. 

Wij hebben in onze bedenkingen aangegeven dat wij voorstander zijn van kernenergie. Ook andere partijen, 

we zien ook Hattem, die heeft dat ook al aangegeven. Wij zouden graag willen zien dat daar in ieder geval wel 

vaart mee gemaakt gaat worden. En als we toch over kernenergie gaan praten, en dat we daar ook een insteek 

van gaan maken, ook vanuit de gemeente Epe dat we dat graag zouden willen zien, dan gaat onze voorkeur uit 

naar thoriumcentrales. En dat vergeet GroenLinks er even bij te vertellen in dit geval, want dat vinden wij wel 

belangrijk dat dat wel genoemd wordt. Neemt niet weg, voorzitter, dat wij daar gewoon bij blijven. We zien 

ook landelijk dat daar een kentering in begint te komen nu. En wij denken dan ook van, bezint voor men 

begint. En dat houdt in dat wij nu niet windmolens neer gaan zetten hier in onze mooie gemeente Epe, dat we 

ook geen zonnepanelenparken op landbouwgrond willen hebben. Laten we daar even mee wachten. Laten we 

kijken wat we dan na de verkiezingen gaan komen daar, dat is in maart volgend jaar. Laten we daar even mee 

wachten voordat we zulke desastreuze besluiten gaan nemen. En voorlopig, we hebben nog genoeg gas en we 

hebben nog genoeg kolen, en we kunnen voorlopig nog gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn. Dus die 

noodzaak is niet direct zo aan de orde. 

De voorzitter: Dank u. Ik kijk even, is er iemand die wil interrumperen? Wilt u interrumperen, mijnheer de 

Ruiter? SGP/ChristenUnie. 

De heer De Ruiter: Ja, voorzitter, in het verlengde van wat collega Baltus aangaf richting de Dorpspartij, het is 

niet serieus als we weten dat thoriumcentrales de komende dertig jaar gewoon niet serieus genomen kunnen 

worden. Professor Turkenburg heeft dat ook aangegeven, wat is dan de reden voor de Dorpspartij om dat toch 

maar vast te houden? Als we in 2030 dit al moeten realiseren, en dan toch vasthouden aan thoriumcentrales? 

Dat begrijpen wij ook niet. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Vlies. 

De heer Van der Vlies: Ik zeg niet dat we aan thoriumcentrales vast moeten houden, maar dat wij de kentering 

gaan meemaken dat we naar kernenergie gaan. Als het u menens is om CO2, zeg maar dat dat voor u een 

probleem is, dat we minder CO2 uit moeten stoten, dan moet u naar kernenergie gaan. En dan moet u niet 

denken van dat je een economie kan laten draaien op zonnepanelen en op windmolens. En dat is onze 

strekking hieruit. En verder geef ik gewoon aan, want we praten nu over de brief die hier nu voorligt, daar wil 

ik even op terugkomen want daar praten we met zijn allen over, geef ik aan dat wij graag willen zien dat niet 

alle partijen het eens zijn met wat er nu voorgesteld is. En dat wij ook wel graag onze meningen, of onze 

mening wat meer in de brief naar voren zouden willen laten komen. 



De voorzitter: Dat punt is duidelijk. Daar kom ik straks wel met een voorstel om dat op een nette manier op te 

lossen. Zag ik nog een hand van mevrouw Baltus? GroenLinks. 

Mevrouw Baltus: Nou ja, misschien nog heel kort. Er werd net gesteld dat ik geen vraag gesteld had, maar 

volgens mij had ik wel degelijk een vraag gesteld, dat we verplichtingen hebben. We hebben ons immers 

geconformeerd aan de Cleantech Agenda, en we hebben verplichtingen dus tot 2030. En als je niet de keus 

maakt voor zon en wind, dat was mijn vraag aan mijnheer Van der Vlies, maar wat gaan we dan wel doen om 

in 2030 wel te voldoen aan onze verplichtingen? Als je die keus niet maakt, maar wat dan wel? 

De voorzitter: Ik zag ook nog de hand van mijnheer Jager. 

De heer Jager: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een tegenvraag aan collega Baltus. Hoe ziet u dat voor u, dat 

wij in 2030 onze doelstellingen halen, als we nu al weten dat de ontsluiting van de opwekking wat we hier 

moeten realiseren volgens het concept bod, niet gerealiseerd krijgen omdat we de logistieke ontsluiting niet 

voor elkaar hebben dat de stroom door het draadje gaat. Dus ik ben erg nieuwsgierig hoe u dat voor u ziet? 

De voorzitter: Nou, dat wordt een ingewikkelde één‐twee‐drietje, maar dat is wel leuk. Dus ik ga eerst even 

terug naar mijnheer Van der Vlies, want de vraag was nog gesteld door mevrouw Baltus. 

De heer Van der Vlies: Ja, dank u. Dat er de verplichting is van de Cleantech, en dat deze gemeenteraad daarin 

ingestemd heeft. Ik kan alleen maar aangeven, wij zaten toen nog niet in deze gemeenteraad. Dus wij hebben 

hier ook niet toentertijd in mee gestemd, maar dat wil niet zeggen dat wij hier wel een mening over hebben. 

Dus vandaar ook nogmaals terugkomend op de brief die nu voorligt, wij zouden graag ook onze argumenten 

wat beter in de brief terug willen zien. Dank u. 

De voorzitter: Dank. Dan ga ik naar mevrouw Baltus want die is nog een vraag gesteld door de heer Jager van 

de VVD. 

Mevrouw Baltus: Ja, dank u wel. Dat er problemen zitten om de juiste aansluitingen in de komende tijd te 

krijgen met het netwerk, dat zal ik niet ontkennen. Als u onze wensen en bedenkingen hebt gelezen, kunt u 

ook zien dat we daar een opmerking over gemaakt hebben. En dat zal een hele uitdaging zijn. Maar ik vind niet 

dat we nu datgene wat u doet, dat we nu al per definitie zeggen dat het dus niet voor elkaar komt. En dat het 

lastig en ingewikkeld en moeilijk wordt, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar ik ga niet per definitie al zeggen, 

dat gaan we niet halen. Ik wil niet zwartkijken, ik wil vooral vooruitkijken naar een toekomst. 

De voorzitter: Dank. Mijnheer Jager, VVD. 

De heer Jager: Ja, het is … Dank u wel, voorzitter. Dan nog een reactie en een vraag aan mevrouw Baltus. De 

haalbaarheid, dat is gewoon volgens mij een van de kernthema’s van het concept bod wat er nu ligt. Ik bedoel, 

het is een mooi document, het is echt helemaal prachtig. Ook de VVD‐fractie, maar goed straks zal ik in mijn 

termijn erop terugkomen, vindt het essentieel dat we stappen nemen, natuurlijk. Maar het moet wel haalbaar 

zijn. En daar zit een kernpunt waar wij gewoon erg veel vragen over hebben. En ja, we kunnen het wel willen 

maar als het niet kan, dan gaan we over zeven jaar pas iets realiseren, en worden we ingehaald door allerlei 

andere ontwikkelingen. Dus ja, het is een hele mooie discussie. We kunnen hier volgens mij avonden over 

vullen. Maar het kip en het ei verhaal, voel ik hier een beetje. Dus ja, realisme lijkt me wel essentieel. Dus de 

vraag is, hoe ziet collega Baltus dit van GroenLinks?  



De voorzitter: Misschien mevrouw Baltus in het kort. En anders dan gaan we weer verder met de eerste ronde, 

want anders dan blijven we beperkt in één cirkeltje. Mevrouw Baltus, GroenLinks. 

Mevrouw Baltus: Nou, dat het een uitdaging is, dat is ook zo. Wat GroenLinks betreft is het niet een keus maar 

is het een must. En uiteraard zullen we ingehaald worden door nieuwe en andere ontwikkelingen. Maar als we 

ons hele leven hadden gewacht op nieuwe en andere ontwikkelingen, dan hadden we hier allemaal nog in een 

berenvelletje gelopen en waren we nog allemaal jagers enzovoort geweest. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik ben blij dat dat niet zo is, ook voor de kijkers thuis. Maar tegelijkertijd, misschien 

met een berenvelletje zonder corona, ik weet het niet. Mijnheer Van Limburg had zijn hand opgestoken. 

GemeenteBelangen. 

De heer Van Limburg: Ja, dank u voorzitter. Er is al veel gezegd over de Regionale Energiestrategie, oftewel de 

RES. Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden en er is inmiddels al veel informatie verstrekt. Ik heb even wat 

speurwerk gedaan en ik zou dat graag met de raad willen delen. De RES is het gevolg van de op 12 december 

2015 gesloten akkoord in Parijs, het zogeheten Klimaatakkoord. In het akkoord werd de bovengrens van 2 

graden opwarming, ten opzichte van het pre‐industriële tijdperk, voor het eerst in een juridisch instrument 

vastgelegd. Om dit te kunnen bereiken zal er minder CO2 uitgestoten moeten worden. Het Klimaatakkoord is 

verder door andere landen ondertekend en in 2018 hebben in totaal 195 landen het akkoord ondertekend. 

Een van deze landen is ook Duitsland, en ik kom hier later op terug. Even nog ter informatie, de Verenigde 

Staten hebben zich in 2017 teruggetrokken uit het Klimaatakkoord. De aangesloten landen kunnen zelf de 

klimaatdoelstellingen bepalen. Hetgeen een van de zwakheden van het akkoord is. Nog voor het inwerking 

treden van dat akkoord was er al wel twijfel of de doelstellingen van Parijs zouden worden gehaald. Dit onder 

andere door de Massachusetts Institute of Technology en het VN‐Milieuprogramma. Het akkoord is weliswaar 

bindend, maar er kunnen geen sancties worden opgelegd. Dit even ter achtergrond, voor de achtergrond. Nu 

het concept Cleantech Regionale Energiestrategie. Er ligt een ambitieus concept RES‐plan. Wij als 

GemeenteBelangen Epe hebben ook al in de commissievergadering aangegeven dat we onze twijfels hebben 

over de haalbaarheid. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk, dat is net ook al gezegd door collega Baltus. Er 

wordt te veel fossiele brandstof gebruikt in de wereld, dat lijkt me geen discussiepunt. We hebben trouwens 

onze wensen en bedenkingen gestuurd naar de griffie, en die is door iedereen te lezen, en daar zal ik dus 

verder niet op ingaan. Onze overheid heeft gekozen voor een bottom‐up aanpak voor de Klimaatakkoord 

doelstellingen, om zo lokale overheden enige afwegingsruimte te geven. Dat kan ik begrijpen. In de concept 

RES, de RES 1.0, wordt alleen gesproken over windmolens, zonneparken en zonnepanelen. Ik begrijp ook dat 

eventueel alternatieve energiebronnen worden opgenomen in de RES 2.0. Maar dan doet de minister een 

uitspraak dat windmolens thuishoren op zee, en dat zonnepanelen thuishoren op daken en niet in 

zonneparken. Onze overheid heeft ook besloten om de nieuwe salderingsregeling per 1 januari 2023 in te 

laten gaan. Het salderen, het terug leveren van energie, wordt in 2031 tot 0 teruggebracht. Je zou toch zeggen 

dat de overheid gebruik van zonnepanelen zou moeten stimuleren, in plaats van een nieuwe 

salderingsregeling. Ik vind dit erg tegenstrijdig. Hoe meer zonne‐energie er wordt opgewekt, hoe beter. Maar 

misschien zie ik het verkeerd. Het is niet uit te leggen aan onze inwoners, dan kom ik terug op Duitsland, dat 

er in Duitsland subsidie wordt gekregen als er gasaansluiting wordt gemaakt, en wij hier in Nederland van het 

gas af moeten. Volgens mij is er dus ergens iets misgegaan in de onderhandelingen tussen de Europese 

landen. Den Haag heeft ook besloten om de bijtelling van de elektrische auto’s aan te passen. Vorig jaar was 

dat 4 procent, dit jaar is het 8 procent, het loopt verder op tot 12 procent en zelfs 16 procent in 2022. Als 

elektrisch rijden de CO2‐uitstoot vermindert, dan neem je zulke maatregelen toch niet? Maar misschien 

begrijp ik dit ook al verkeerd. Het is trouwens de vraag of elektrisch rijden wel de toekomst heeft, en 



misschien wordt waterstof wel de brandstof van de toekomst. De wethouder stelt dat als de gemeente niet 

met een RES‐voorstel komt, het zal worden opgelegd. Ik betwijfel dat. Omdat Nederland zelf de doelstellingen 

kan bepalen. Natuurlijk mag de lat hoog gelegd worden, maar het moet wel realistisch zijn. Ik heb al gezegd 

dat er in concept RES alleen wordt gekeken naar wind‐ en zonne‐energie. Als reden wordt opgegeven dat de 

alternatieven zich nog niet hebben bewezen. Dit is echter niet juist. In de bouw wordt al op grote schaal 

bodemwarmte toegepast, dit gebeurt op een diepte van 500 meter. Nu begrijp ik ook dat we hier een 

waterwinningsgebied zijn, waarbij mogelijk aardwarmte niet mogelijk of moeilijker wordt. Er wordt inmiddels 

onderzoek gedaan naar ultradiep geothermie, waarbij tot 4 kilometer een temperatuur bereikt wordt tussen 

de 130 en de 250 graden. Als GemeenteBelangen Epe vinden wij het dan ook erg jammer dat er niet gekeken 

wordt naar alternatieve energiebronnen in deze concept RES. Daarbij wil ik graag gezegd hebben dat het 

recentelijk bekend is geworden dat de regering onderzoek doet naar kernenergie, de collega van de 

Dorpspartij zei het ook al. Hetgeen wij een goede zaak vinden. Het probleem bij kernenergie is natuurlijk het 

afval, maar ook de beschikbaarheid van uranium. De thoriumreactor zou een uitkomst zijn, en die is inderdaad 

nog niet uitontwikkeld maar daar zijn de Chinezen en de ingenieurs in Petten druk mee bezig. Thorium is wel 

in grote hoeveelheden beschikbaar in de wereld, en het levert een lagere radioactief afval op. Het document 

waar alle wensen en bedenkingen zijn samengevoegd is een goede samenvatting geworden, complimenten 

aan de griffie. Tenslotte de overheid, de overheid schept verwarring door bepaalde uitspraken, en wij als 

lokale overheid moeten dit uitleggen aan de inwoners. De haalbaarheid van de doelstelling trekken wij als 

GemeenteBelangen Epe in twijfel, en zouden graag zien dat ook de alternatieven energiebronnen worden 

onderzocht en bekeken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. Mevrouw Van Loon, een interruptie? 

Mevrouw Van Loon: Ja. Aan het einde van het verhaal, dank u wel voorzitter. Toch nog even, want Parijs, dat is 

al een tijdje terug. We zijn nu bezig met plannen, en dat duurt nog even voordat ze dan ook uitgevoerd gaan 

worden. Ik hoor bij de heer Van Limburg toch vooral het afwachten en ook weer het vooruitkijken. Ik vind 

overheden over het algemeen al wat traag. Dus ik zit er echt op te wachten tot we van start gaan. En wil de 

heer Van Limburg dus nog langer wachten, ook weer op nieuwe ontwikkelingen. Ik weet, bij de vorige spreker 

is er ook een dergelijke interruptie geweest, maar ik zie toch een heel grote struisvogelpolitiek op deze 

manier. Dus wat kunnen we nu doen? Heeft mijnheer Van Limburg ook plannen om direct al maatregelen te 

nemen, want de nood is toch erg hoog? 

De voorzitter: Uw vraag is duidelijk. Mijnheer Van Limburg, GemeenteBelangen. 

De heer Van Limburg: Nou, het is duidelijk dat we met wind‐ en zonne‐energie er niet komen, dus we zullen 

naar alternatieven moeten kijken. Dus, en daar gaf ik net de voorbeelden van alternatieve bronnen, en ik denk 

dat daar serieus naar gekeken moet worden. Er wordt op dit moment hoge prioriteit gegeven van de 

thoriumreactor, om die werkbaar te krijgen. Inderdaad, dat klopt, dat het nog niet operationeel is. Er zijn een 

aantal manieren, als ik het goed heb begrepen, van de thoriumreactoren principes. En wat mevrouw Baltus 

eerder zei in deze vergadering, dat het nog jaren duurt, misschien nog wel dertig jaar, dat geloof ik niet. Ik 

denk dat het binnen enkele jaren beschikbaar zal komen. Dus nee, de oplossing hebben wij ook niet. Ja, er 

moet wat gebeuren, dus wij doen niet aan struisvogelpolitiek. Maar wij zijn wel realistisch dat we het met de 

huidige zonnepanelenplannen en windenergie niet redden. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Van Loon nog, D66. Als reactie. 



Mevrouw Van Loon: Ja. Er zijn een aantal voorbeelden gegeven ook over Duitsland, dat daar nog 

gasaansluitingen worden gemaakt. Volgens mij was Duitsland de allereerste met grote windparken, met grote 

zonnevelden, dus wat dat betreft loopt Nederland al een beetje achter. En zon en wind, dat zijn nu eenmaal 

de meest bewezen manieren voor hernieuwbare energie. En ik hoop ook dat we links‐ en rechtsom worden 

ingehaald door nieuwe ontwikkelingen maar we zijn gewoon aan zet. En we kunnen niet naar Parijs kijken, we 

moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dat was niet helemaal een interruptie, maar goed. Het is wel een gezellig debat zo, dus heel 

goed. Mevrouw Baltus, GroenLinks, die wilde nog wel een interruptie plegen. 

Mevrouw Baltus: Ja, dank u wel. Ik wil toch nog even weer reageren op die thoriumcentrales, wat best wel een 

goed alternatief kan zijn voor de toekomst. Maar Jan Leen Kloosterman, professor voor nucleaire reactorfysica 

aan de TU Delft, en bovendien ook voorstander van thoriumtechnologie, en als iemand er iets van afweet, dan 

denk ik toch dat hij dat zal zijn, zelfs hij zegt, het duurt nog tientallen jaren, ook als we financieel en ook als we 

alle zeilen bijzetten. En, ja ik vind het toch fijn als we ons houden bij feiten. 

De voorzitter: Dank. Ook dat is niet helemaal een interruptie, maar we gaan gewoon gezellig door. Mijnheer 

Jager, wilt u interrumperen of wilt u uw eerste termijn doen? 

De heer Jager: Nou, ik wil nog niet mijn eerste termijn doen, maar voorzitter, als u mij toestaat, ik wil toch 

even … 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Jager: Een tegenvraag stellen aan de collega’s van D66 en misschien ook wel GroenLinks, mevrouw 

Baltus. Ik hoor mijn collega’s hier aan de linkerflank van GemeenteBelangen, en collega Van der Vlies ook 

spreken, ik heb het gevoel dat we eigenlijk niet kritisch mogen zijn op het plan. Het is eigenlijk, we moeten 

doen wat daar staat, en we moeten vaart maken, maar alternatieve bronnen, die worden eigenlijk een beetje 

gevoelsmatig gemeden. Heb ik dat wel juist, is dat participatie, is dat wat we hier in de raad ook zo moeten 

doen? Ik ben wel nieuwsgierig want ik krijg een beetje een vervelend gevoel eigenlijk. 

De voorzitter: Heldere vraag aan mevrouw Van Loon, D66. 

Mevrouw Van Loon: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het heel erg duidelijk dat bij de RES uit is gegaan van 

zekerheden. En ik denk dat met mij heel veel mensen de wensen uitspreken dat de RES misschien helemaal 

niet nodig gaat zijn. Maar we moeten een visie hebben, we moeten een stip aan de horizon hebben waar we 

heen willen. En we kunnen niet wachten, dus gaan we uit van zekerheden, en dat is nu eenmaal wind en zon. 

En niks mag ons beletten om nieuwe manieren, om daar volop mee door te gaan. En daarvoor hoeven heel 

veel ondernemers, heel veel initiatiefnemers niet te wachten op de overheid. En de overheid, die moet haar 

verantwoordelijkheid nemen, ook lokale overheden. Dus wij zijn heel erg blij met de RES, dat wij met de neus 

op de feiten worden gedrukt om zelf keuzes te maken. Want ook hier, we kunnen niet een grote schoorsteen 

op Epe zetten en doorgaan met steenkolen, ook wij zullen aan de bak moeten. 

De voorzitter: Dank. Ja ik twijfel even, want ik denk dat er menigeen nog een eerste termijn wil doen. En dan is 

het goed om iedereen in het debat te betrekken. Maar ik vind het uitstekend om zo het debat met elkaar te 

voeren. Mijnheer De Ruiter, SGP/ChristenUnie. 



De heer De Ruiter: Ja, interruptie op collega Jager. Natuurlijk mag je wel kritisch zijn, je moet zelfs als politicus 

kritisch zijn op stukken die ingediend worden. Maar laten we het alsjeblieft bij feiten houden. Op dit moment 

weten we wat we hebben. En vast in de toekomst zal de techniek ons nog wel gaan inhalen. Want we halen 

het op dit moment inderdaad niet met zon en wind, dat weten we. Maar we weten op dit moment niet wat de 

andere alternatieve energiebronnen ons gaan opleveren, die kunnen we helaas dus nog niet meetellen. Dus 

laten we inderdaad ons op dit moment bij de feiten houden, maar kritisch zijn, wat mij betreft prima. 

De voorzitter: Ook dit was niet helemaal een interruptie, maar ik snap dat, het leeft en dat is goed. Ik kijk naar 

wie er nog in de eerste termijn het woord wil voeren. Mijnheer Wiersinga namens Nieuwe Lijn. 

De heer Wiersinga: Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid op milieu, onze planeet, ze zijn zeer belangrijk en 

Nieuw Lijn vindt deze zaken ook zeer belangrijk. Maar de manier waarop we de opgelegde doelstelling gaan 

behalen, dat vindt Nieuwe Lijn ook erg belangrijk. Grote ambities maak je waar door middel van een groot 

draagvlak. Als we de reacties van alle andere fracties lezen, zien we ook bij hen heel veel oproepen tot het 

vergroten van participatie, en dan met name burgerparticipatie. D66 roept heel mooi op tot het vergroten van 

de rol van inwoners en lokale instanties. Partij van de Arbeid geeft aan dat er meer draagvlak en acceptatie 

nodig is voor zonneweides en het plaatsen van windmolens. Epe Liberaal, niet aanwezig maar misschien kijken 

ze mee, stelt voor dat de totale ambitie moet worden verwijderd en meer moet worden gezien als een 

alternatief bod, enzovoort, enzovoorts. Nou, de concept RES is een mooi document waar door heel veel 

mensen heel hard aan is gewerkt. Helaas zien we wel wat cijfers en aannames in het document staan die 

volgens ons niet kunnen kloppen. En de fractie van GemeenteBelangen noemt in haar brief ook een aantal van 

deze cijfers en aannames op. Als de onderbouwing niet helemaal juist is, kunnen burgers ons dan nog wel 

geloven, en de ambities die we ingesteld hebben geloven? Vorige week noemde minister Ollongren dat zij 

woningbouw belangrijker vindt dan duurzaamheid. Deze week ging het in Den Haag vooral over corona en 

kerncentrales. Zijn we dan niet te ambitieus en gaan we niet te hard van stapel als men in Den Haag vooral 

bezig is met dingen die helemaal niet aansluiten op de doelstellingen die ze ons opleggen? Aan de andere 

kant, een goed document. De brief is ook heel mooi opgesteld, onze complimenten daarover. En ik zou hem zo 

willen samenvatten, er moet wat gebeuren, de ambities zijn goed, en we hebben ook begrepen dat corona 

natuurlijk heel veel roet in het eten gooit op het gebied van participatie, maar de concept RES is wat Nieuwe 

Lijn betreft nog niet helemaal zoals hij moet zijn. Al staan er heel veel goede dingen in, en zijn we ermee wel 

op een goede belangrijke weg. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u. Anderen in eerste termijn? Mevrouw Boer, PvdA. 

Mevrouw Boer‐Bruin: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de PvdA is positief over het bod in de concept RES 

van de Cleantech Regio. Het is een zware opgave, maar noodzakelijk om ook in de toekomst een gezonde 

leefomgeving te houden. Iedereen kan hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld meer te isoleren, door 

zonnepanelen op je dak of door zuiniger om te gaan met energie. Voor elke portemonnee is er een 

mogelijkheid om hieraan mee te doen. Het meer betrekken van inwoners bij initiatieven is daarbij wel van 

groot belang, en nodig om draagvlak en acceptatie te krijgen. Want alleen samen kunnen we zorgen dat we de 

gestelde doelen halen. En dat is de reden waarom dat de RES ook opgesteld is. De fractie van de PvdA vindt de 

manier waarop we als raad wensen en bedenkingen mee kunnen geven transparant en verhelderend. De 

bijlage geeft in de meeste gevallen kort en bondig weer wat voor hun fractie belangrijk is. Wij zullen daarom 

instemmen met de voorgestelde brief. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u. Ik zag mijnheer De Ruiter, SGP/ChristenUnie, voor uw eerste termijn. 



De heer De Ruiter: Dank u, voorzitter. Allereerst ook dank aan de griffie die al deze wensen en bedenkingen 

van de partijen goed heeft weergegeven, de rode draad is goed weergegeven. En natuurlijk zijn er hier en daar 

best misschien wat extra opmerkingen te maken. Onze fractie is daar zeer content mee. Als we dan toch nog 

even wat kritisch kunnen zijn en mogen zijn, zoals ik zo straks al even zei, in deze conceptbrief had misschien 

wat meer aandacht kunnen gegeven worden aan de energiebesparingskant, onder het motto, elke 

kilowattuur, of elke kilowatt die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Zo simpel is dat eigenlijk. Er 

werd ook nog even een probleemstelling door de VVD aangehaald in de interruptie van de heer Jager over het 

kip‐ei‐verhaal. Nou, dat antwoord is heel simpel, de kip was uiteraard het eerst. Want dan doe ik de 

omgekeerde bewijslast, als het ei er eerst was, waar was dan de kip om hem uit te broeden? Dus vandaar. 

Maar dat is even terzijde, voorzitter. We hebben toch nog wel even wat vragen, als het mag in deze eerste 

ronde, eerste termijn. Wat is de reden dat de zonne‐energie opwekking via daken niet is meegenomen in dit 

bod? Een tweede vraag die we even nog hebben is, is er wel onderzoek voldoende gedaan voor niet‐bruikbare 

landbouwgronden? Want daar ligt toch een beetje de pijn om gezonde landbouwgronden te voorzien van 

zonneparken, als we uiteindelijk daar niet aan ontkomen zullen we dat echt niet tegenhouden, maar wel graag 

in de volgorde, niet‐bruikbaar eerst en als allerlaatste wel‐bruikbare grond. Daar wou ik het voorlopig even bij 

laten, voorzitter. 

De voorzitter: Dank. Mijnheer Jager, VVD, eerste termijn. 

De heer Jager: Ja, dank u wel voorzitter. Collega’s, voor iedereen die meeluistert, het is een zwaar dossier. En 

we hebben er ook veel vragen over gehad, we hebben stevige gesprekken ook met de portefeuillehouder 

gehad omtrent dit dossier. Maar het is misschien toch goed om nog eventjes helder voor ogen te hebben hoe 

dat de VVD het hele proces ziet. Voor ons ligt de belangrijkste, eigenlijk het belangrijkste thema, of een van de 

belangrijkste thema’s voor de komende decennia, volgens mij zijn we het daar wel over eens. Het gaat om een 

realistische wereld om door te geven naar onze kinderen toe. We zien dat het klimaat verandert. De aarde 

warmt op, daar hebben we ook geen discussie over. We vinden dat we daar iets tegen moeten doen, omdat 

het een serieus probleem is. Omdat de gevolgen dramatisch kunnen zijn als we niets doen. En gewoon omdat 

het normaal is om goed te zorgen voor onze planeet, zodat we deze goed kunnen doorgeven aan onze 

kinderen en de kinderen van onze kinderen. Een van de belangrijkste bronnen van CO2‐uitstoot als gevolg van 

menselijk handelen is de verbranding van fossiele brandstoffen voor mobiliteit, de opwek van elektriciteit en 

de verwarming van gebouwen in Nederland. Daarom maken we in Nederland afspraken. Die afspraken staan 

in het nationale Klimaatakkoord. Op basis van deze afspraak zijn we nu bezig met die dertig regio’s, om ons 

bod voor de besparing van opwek van duurzame energie en hernieuwbare energie op te nemen. Iedere regio 

moet in zijn eerste versie, en daar hebben we het nu dus over, die RES 2030, dit als meetpunt nemen. En wij 

als Epe zijn een onderdeel van een van de regio’s, namelijk de Cleantech. We nemen onze 

verantwoordelijkheid als fractie van de VVD, voor de volgende generaties en komen de afspraken na. Hierbij 

gaan wij uit van een redelijke doch realistische bijdrage. De nationale doelstelling van 49 procent CO2‐reductie 

in 2030, ten opzichte van 1990, spiegelen we aan de energievraag van de gemeente Epe in 2030. Niet meer en 

niet minder. Dus geen 52 procent, 55 of 100 procent, laten we realistisch zijn. De doorkijk naar 2050 is een 

belangrijke richting, en die moeten we ook meenemen in de discussie die we voeren. De VVD maakt zich 

ernstige zorgen, en dat heb ik net volgens mij ook al een aantal keren aangehaald, over de haalbaarheid zoals 

ze nu voorliggen vanuit de Cleantech. De Cleantech is bezig met een beleid dat ons inziens totaal niet 

uitvoerbaar is zoals de plannen nu voorliggen. Wij hanteren hiervoor een aantal belangrijke en simpele 

uitgangspunten, en ik ga zo meteen niet alle punten en wensen, bedenkingen meegeven, maar ik wil ze wel 

hoog over u meegeven. We zijn realistisch, we beperken onszelf niet tot alleen zon en wind, maar kijken ook 

naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld energiebesparing, geothermie, kernenergie en als energiedrager ook 



waterstof. Zo blijft er ruimte voor innovatie met als einddoel 2050, en niet 2030. We stellen bewoners en 

individuele ondernemers centraal, en niet alleen belangengroeperingen in de vorm van stakeholders. 

Participatie van bewoners en individuele ondernemers is cruciaal, want alleen met hun draagvlak kunnen we 

succes hebben. We steunen verfrissende ideeën van de bewoners en Epense ondernemers voor de 

energietransitie. Lokale initiatieven worden omarmd als integraal onderdeel van de RES. Ook kleine 

initiatieven worden meegenomen in deze ontwikkeling. We moeten het ook zeker betaalbaar houden voor 

iedereen. We geven ondernemers en bewoners zoveel als mogelijk ruimte om hun energiebehoefte zelf in te 

vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt zelf de meest efficiënte oplossingen met zich mee zal 

brengen. De lokale overheid ondersteunt waar nodig maar houdt daarbij de totale kosten op regionaal niveau 

scherp in de gaten, en stuurt zo mogelijk. En we houden het behapbaar, de uitvoering mag daarbij geen 

bottleneck zijn. En ik kreeg net een bericht van mijn collega‐fractiegenoot, Ellis De Vries, dat er nu iets met 

Liander te doen is. Dat Liander binnen een aantal weken moet reageren omdat die ergens niet kan ontsluiten, 

dus, en dat is een bericht van vandaag. Dus Liander wordt ook onder druk gezegd vanuit marktpartijen, en dat 

is alleen maar positief, dus dat kan helpen in ontsluitingsproblematiek. We hebben niets aan beleid als Liander 

de uitvoering niet aan kan. In de uitvoering zal elke twee jaar worden geëvalueerd en worden bijgestuurd, om 

zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen te benutten. Wij blijven ook nuchter, en we zijn hier in 

Epe volgens mij best wel nuchter. We doen wat kan maar rekenen onszelf niet rijk, ik denk dat dat heel 

belangrijk is. Om verrassingen te voorkomen, baseren we zoekgebieden voor het aansluiten van zon, wind en 

andere energiebronnen, op bestaande bestemmingsplannen. Als betrouwbare overheid toetsen we op de 

realistische inpassingen in het landschap, en we komen onze afspraken ook na. En we doen het niet alleen. De 

gemeente Epe is geen eiland, maar sterk verbonden met andere gemeenten en de regio’s. We staan 

nadrukkelijk open voor slimme innovatieve ideeën, en willen op basis van gelijkwaardigheid graag 

samenwerken met andere gemeentes en regio’s, waarin van ieder een eerlijke redelijke bijdrage verwacht 

mag worden. We gaan erop vooruit. De energietransitie vraagt om de investeringen die zich moeten 

terugverdienen, ook na 2030. Als het aan de VVD ligt, vloeien lokale investeringen dan ook zoveel mogelijk 

terug naar onze inwoners, ondernemers en agrariërs, en wordt ingezet op versterking van de lokale economie 

en de werkgelegenheid die eraan gekoppeld is. Geen overlast van windturbines en zonneparken. De VVD is 

tegen plaatsing van grote windturbines op land en grootschalige zonneparken op agrarische gronden. We 

moeten ervoor waken dat onze kostbare agrarische gronden daarmee volgebouwd wordt. Hiervan kan 

worden afgeweken als er binnen de gemeente grootschalig draagvlak blijkt te zijn. We hebben net als de 

andere fracties de wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze hebben wij u op hoofdlijnen meegegeven in 

onze brief, welke wij aanbieden aan het bestuur van de Cleantech. We staan aan de vooravond van een zeer 

belangrijke ontwikkeling. We gaan stappen zetten die bepalend zullen zijn voor onze kinderen en onze 

dorpsgemeenschap. De VVD ondersteunt de gedachte dat we nu goede stappen moeten zetten in een andere 

aanpak van de energie, maar onze grondhouding daarbij is nuchter, constructief en met respect voor het 

noodzakelijke draagvlak van onze inwoners en onze ondernemers. Dank je wel. 

De voorzitter: Dank. Wie kan ik in eerste termijn nog het woord geven? Mevrouw Van Loon, D66. 

Mevrouw Van Loon: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd, ik heb ook al het een en het ander gezegd. Ik 

wil toch nog uit onze bedenkingen en wensen nog twee punten uitlichten, en dat is toch wel de Veluwe. Dat 

we hier in een zeer uniek gebied wonen en dat dat niet zozeer is dat wij onze eigen achtertuin willen 

beschermen, maar wel de achtertuin van heel Nederland. En ja, ook op Europees niveau wordt de Veluwe als 

zeer waardevol ingeschat. Wij zijn dan ook heel blij dat de windturbines, dat die niet op de Veluwe geplaatst 

worden maar dat daar daadwerkelijk rekening mee wordt gehouden. Niet zo zeer heb ik ook begrepen 

omwille van het landschappelijk schoon, maar simpelweg ook omdat bepaalde diersoorten daarmee 



gevaarlopen. En dat is waar ik heen wil, dat we ook groen van binnen moeten willen zijn, en niet alleen aan de 

buitenkant. Want op de Veluwe zijn er inmiddels al heel wat negatieve ontwikkelingen gaande die we 

inmiddels allemaal heel normaal vinden. Ik heb het bijvoorbeeld over wegen, kerstbomenakkers, intensieve 

veehouderij, maar ook toerisme, dat is ook iets wat nou niet bepaald een Natura 2000‐gebied sterker maakt. 

Maar toch wordt dat maatschappelijk belangrijk gevonden, ons landschap verandert nu eenmaal. We hebben 

al heel veel veranderingen gehad, we leven niet meer in 1850. En het zal blijven veranderen. Laten we bij 

nieuwe ontwikkelingen dan ook telkens weer die weging maken tussen wat maatschappelijk zwaarwegend is, 

en wat minder zwaarwegend is. En wij denken dat die energietransitie toch zeker wel zwaarwegend is, zodat 

we ervoor zorgen dat wij als gemeente niet alleen windowdressing doen, niet alleen groen vanbuiten willen 

zijn, maar ook vanbinnen. Het tweede punt wat ik heel erg wil benadrukken is toch dat participeren. En dan 

zou ik hem toch wel om willen draaien dat de overheid participeert bij initiatieven van inwoners. We hebben 

een prachtige Energie Coöperatie met heel veel kennis en heel veel daadkracht, die zouden we meer, beter, 

die worden al van harte ondersteunt maar die mogen we meer omarmen. Ons vertrouwen in de motivatie, 

innovatiekracht van onze inwoners en instanties en bedrijven is enorm groot. Zo groot dat wij denken, en 

stiekem ook hopen, dat de o zo belangrijke RES links en rechts wordt ingehaald door energiebesparende 

maatregelen. Zoutwateraccu’s in tuinhuizen, energie‐opwekkende dakpannen en misschien wel energie‐

opwekkende autolak, wie zal het zeggen. Ik denk dat we over tien jaar, ja als we zien wat er over tien jaar 

allemaal ontwikkeld is, dat we nu versteld staan. Ik haak ook nog even aan bij mijn collega De Ruiter, wat er 

niet uitgaat hoeft er ook niet in. Dus de nadruk op energiebesparing, dat we die verantwoordelijkheid ook 

allemaal individueel mogen nemen. Zodat, jawel, daar hebben we hem weer, we ook groen vanbuiten kunnen 

blijven. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Is er nog iemand die ik in eerste termijn het woord mag geven? Niet? Er zijn weinig 

vragen gesteld aan het college, en een aantal van de heer De Ruiter. Dank daarvoor want dat is ook de 

bedoeling. Het is de bedoeling dat u met elkaar in discussie gaat, dat is heel mooi. Er waren toch nog een paar 

vragen. Mijnheer Visser namens het college. 

De heer Visser: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij met deze toch wel geanimeerde avond. Want zo zien we 

toch inderdaad dat de raad heel gemêleerd is en ieder zijn eigen standpunt heeft, en dat is ook precies de 

bedoeling van dit hele proces. Ik heb ook wel een paar toch wel, of dat nou bewust gebeurt of niet, ik weet 

ook hoe het politiek spel werkt, maar we hebben het echt hier, en ik ga het weer herhalen, over zon en wind. 

En we kunnen het hebben over thorium, maar dat is niet de opgave, het is echt inderdaad de opgave vanuit 

het Rijk, vanuit het Klimaatakkoord is geweest, wat vertaald is naar het Rijk en vervolgens bij ons is neergelegd 

om nu met zon en wind aan de slag te gaan. En natuurlijk is het zo dat we ook in onze Cleantech Regio verder 

kijken. Dus u weet dat in Eerbeek en in Loenen, ontzettend veel energie wordt gebruikt door de 

papierindustrie. En daar zijn we ook bezig om te kijken, staat ook in onze Regio Deal om te kijken of we daar 

inderdaad met aardwarmte, geothermie een oplossing voor kunnen bieden. Dus natuurlijk doen we dat, maar 

dat is niet de opdracht van de RES. Dus u kunt mij daarover blijven bevragen van hoe dat er straks uit gaat 

zien, en daar ga ik graag antwoord op geven, maar het gaat hem buiten de RES om. Ja, in de media vandaag, 

gister, Mark Harbers. De heer Van der Vlies die refereerde aan de VVD, de VVD kwam er zelf ook over, de 

thoriumcentrales. Ja, allemaal heel mooi maar ook hij zei dat we ook een combinatie nodig hebben. Dus wind 

en zon, daar gaat het over. Wat ook een belangrijke is, ik wil ook echt de complimenten geven aan de griffie 

zoals de griffie inderdaad deze brief heeft samengesteld. Want het was nogal wat informatie twee weken 

geleden die in de commissievergadering aan bod kwam. En ik snap heel goed hoor dat niet iedere partij 

misschien ziet dat alle punten die in de wensen en bedenkingen zijn opgenomen hier helemaal exact in 

verwoord staan. Of de heer Van der Vlies zei, er moet een breed maatschappelijke discussie komen. Maar het 



eerste punt in de brief, die door de griffie is opgesteld, zie ik inderdaad wel staan, de inwonersparticipatie is 

belangrijk. Ik lees het zo dat dat inderdaad aansluit bij uw wensen en bedenkingen. Maar al deze individuele 

opmerkingen, die worden ook meegestuurd, en de griffie kan dat denk ik wel zo dadelijk wel bevestigen, naar 

de regio. Regio hoor ik ook nog een paar verschillende opmerkingen. De Cleantech Regio, we hebben het hier 

over de WGR, dus over de samenwerkende gemeenten. Dit is echt een landschappelijke inpassing waar wij als 

gemeenten voor opgesteld zijn, dus niet de Strategische Board. Dat is nog een foutje wat in de brief staat 

maar dat zal ongetwijfeld aangepast worden. De heer Van Limburg had het onder andere over de RES, en 

inderdaad, er komt een vervolg op de RES 1.0. Dus het is een start met inderdaad kijken van, hoe kunnen we 

energieneutraal worden. Dan wil ik het ook toch even hebben over die ambities, daar werd ook iedere keer 

over gesproken, over de ambities van de Cleantech Regio. Daar zijn ook opmerkingen gemaakt, ook 

meegegeven door de verschillende fracties. Maar bij de opzet van de concept RES is gekeken, wat is er 

maximaal in potentie mogelijk, en dan komen we inderdaad ongeveer uit op die 52 procent. Dus laten we dat 

nu voor ogen houden. Ik heb ook verschillende opmerkingen gelezen over, waarom is zon op dak niet 

meegenomen? Nou, dat is ook denk ik een terechte opmerking. Vandaag hebben we stuurgroep RES gehad, 

heb ik van een aantal collega’s ook gehoord dat die opmerkingen ook inderdaad bij de andere gemeenten 

gemaakt zijn. Wat we in ieder geval binnen de stuurgroepen gaan doen is dat als al die opmerkingen 

inderdaad binnen zijn gekomen, dat die natuurlijk verzameld worden. En dat we ook met een reactie naar de 

gemeenteraden zullen komen, hoe we dit kunnen meenemen, waar we inderdaad de aandacht op kunnen 

geven. Dus ik zie dit ook als een soort zienswijzeprocedure. Normaal gesproken, als u een zienswijze indient bij 

een GR, dan krijgt u daar ook reactie op. Dat krijgt u ook bijvoorbeeld bij Lucrato. U krijgt hier ook een reactie 

op, en dan heeft u ook een beeld hoe de andere gemeenten er ook in zitten. Ja, de heer Wiersinga, ook weer 

een stukje actualiteit. Ollongren, ja ik was daar niet blij mee. Absoluut niet. En zij was niet van mijn partij, en 

dat doet ook niet ter zake, maar mijn collega’s in de raad, of in de regio, die wel van haar partij waren, die 

hebben direct afgelopen week ook met haar contact daarover gehad. En ik weet dat daar ook binnen de partij 

verschillend over gedacht is. En zij heeft er ook excuus voor aangeboden, weet ik. Dus dat is niet zo’n handige 

opmerking geweest. Maxima zou zeggen, een beetje dom. Ja, de heer De Ruiter die heeft weliswaar twee 

vragen gesteld maar die heb ik ook al zien terugkomen als opmerkingen en bedenkingen, dus die staan ook 

inderdaad benoemd in de brief. En ik denk dat we hem daar moeten parkeren, dat u daar inderdaad ook 

antwoord op gaat krijgen. Nou, en de maximale potentie, daar heb ik het al over gehad, van de heer Jager. Ik 

denk dat ik zo de meest opmerkingen heb gehad, voorzitter. 

De voorzitter: Dank daarvoor. Voordat ik u nog een gelegenheid geef voor een tweede termijn, mijn voorstel 

aan u is, want ik snap dat hier een brief ligt en ik heb de meeste van u horen zeggen, eigenlijk bijna iedereen, 

dat het een goede samenvatting is van wat eronder ligt. Maar er blijven natuurlijk altijd nog wat rafelrandjes 

over. Er zitten een bijlages bij. Ik stel u voor dat wij bij de brief nog een bijlage voegen, en dat is het concept 

verslag van deze vergadering, van dit stuk van de vergadering. Dan kan ook heel helder gemaakt worden wat 

er allemaal nog gezegd is, en dat zijn net van die nuancedingetjes die mooi meegenomen kunnen worden. Dus 

als u daarmee in kunt stemmen, dan zullen we dat voor u verzorgen. Maar u kunt het ook gewoon in uw 

tweede termijn zou ik zeggen, maar u kunt het nu ook zeggen. 

De heer Jager: Ik heb ook gewoon een vraag. 

De voorzitter: Mijnheer Jager. 



De heer Jager: En ook een vraag. Als ik u goed begrijp, dan gaan we dus de brief sturen, de bijlagen van de 

brieven van alle fracties, en daarnaast komt er nog een extra memo van deze vergadering over dit stuk. Dat is 

wat u zegt? 

De voorzitter: Ja, even voor alle scherpte. Niet de memo maar het concept verslag van dit stuk van de 

vergadering van dit agendapunt. Dan wordt gewoon de hele discussie die hier wordt ook meegestuurd, en 

daar zijn alle nuances en alle rafelrandjes ook voor iedereen goed leesbaar en zichtbaar. Dat zou mijn voorstel 

zijn. Dan gaan we naar de tweede termijn, en dan kunt u, als u dat nodig vindt, ook meteen reageren op mijn 

voorstel als er een tweede termijn nodig is. Maar houdt u zich vooral, niet in herhaling vervallen, kijkt u of u 

nog wil reageren op degene die in eerste termijn iets hebben gezegd, maar gaat u vooral door met de 

discussie die zo goed begonnen is. Mijnheer Van der Vlies? Dorpspartij. 

De heer Van der Vlies: Dank u wel, voorzitter. We hebben net al een paar keer gehoord dat er naar Duitsland 

gekeken wordt, GemeenteBelangen had het erover en collega D66. Maar wat ik niet hoor is, dat er in 

Duitsland geen windmolens meer bij geplaatst worden. Daar zijn ze mee gestopt. Wat ik ook niet hoor van 

deze partijen is, dat ook de windmolen, of de zonnepanelenparken, de exploitanten daarvan, nu de subsidie is 

geëindigd daar ook mee gestopt zijn. Die gaan failliet op het ogenblik. Dus waarom trekken wij daar geen 

lering uit? Waarom gaat die Cleantech dan toch maar door van, we gaan dit doen en wij willen dit, en we 

zullen het. Kijk ook eens een keer naar de buren, zou ik zeggen. En ja, het staat elke dag in de krant. En die ziet 

ook nu dat Duitsland overstapt zelfs, dat er weer kolencentrales gebouwd gaan worden, om maar even wat te 

noemen. Want de kernenergiecentrales die zijn gesloten, onder druk. En nu zie je ook van, ja we redden het 

hier ook niet meer met wind en met zon, dus we beginnen dan toch maar kolencentrales te bouwen. Maar 

waarom kijken wij wel naar onze buren van, nou die hebben windmolens en zonnepanelenparken, maar 

waarom kijken wij niet dat die exploitanten failliet gaan omdat de subsidie daarop gestopt is en dat er ook 

geen windmolens meer bij geplaatst worden? 

De voorzitter: Uw punt is duidelijk. Kunnen andere partijen meenemen in de tweede termijn. Maar ik zie 

mevrouw Hendriks van het CDA. 

Mevrouw Hendriks: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil hier graag een interruptie op plegen. Wat ik niet van de 

heer Van der Vlies heb gehoord is dat Duitsland op een zonnige winderige dag volledig zelfvoorzienend is in 

duurzame energie, en dat heb ik u niet horen zeggen. Dus Duitsland is al wel heel ver, en volgens mij kunnen 

we daar heel veel van leren. Dank u wel. 

De voorzitter: Dat lijkt wel een mening, dat is ook prima. Anderen in tweede termijn. Mevrouw Van Loon, D66. 

Mevrouw Van Loon: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch even reageren omdat mijn interruptie zojuist wordt 

aangehaald. Het valt mij wel op dat de heer Van der Vlies heel selectief de krant leest. Alleen maar 

argumenten verzamelt waarom we dingen niet moeten doen. Wat we proberen te doen, hier met zijn allen, is 

toch enige visie te vormen. En volgens mij zijn we daar heel goed mee bezig. De goede kant op kijken, die kant 

op bewegen, niet te veel achteromkijken want dan ga je echt de verkeerde kant op. Ik heb al eerder 

struisvogelpolitiek aangehaald, maar dan weer voor een andere collega. Het wordt een beetje saai maar ik doe 

het toch nog een keer. Maar ik zou toch mijnheer Van der Vlies willen vragen, wat is uw visie nu eigenlijk? Wat 

moeten we nu wel doen en waar kunnen we morgen mee beginnen? Dank u wel. 

De voorzitter: Ik zag ook nog een interruptie van mevrouw Baltus dacht ik, of is dat een tweede termijn? 

Tweede termijn. Dan ga ik naar mijnheer Van der Vlies, want die is aangesproken. 



De heer Van der Vlies: Nou, wat ik net al aan had gegeven, wat moeten we dan wel doen? Zonnepanelen op 

onze bedrijven leggen. We zijn nu gewoon aan het kijken van, laten we ze maar in het landschap zetten. Het 

stukje daar wat er ook, die hectares die buiten de RES vallen overigens, aan zonnepanelenparken richting 

Oene geplaatst gaan worden. Ook zo vreemd, want daar is al een besluit eigenlijk al min of meer op genomen 

terwijl dat helemaal niet mee is genomen in de RES heb ik begrepen. Maar laten we eerst eens daarmee gaan 

beginnen. Wat ook al aangeven is, dat hebben de meeste partijen ook al gezegd, waarom worden de 

zonnepanelen die op de daken liggen, niet meegenomen in dit hele vraagstuk en in deze opgave? Hebben wij 

ook aangegeven. Want dat zou betekenen dat we ook zeg maar in het land, op landbouwgronden, daar veel 

minder zonnepanelen zouden neer moeten leggen. Dus als antwoord daarop, zorg ervoor dat die vuilnisbelt 

vol komt, zorg ervoor dat de industrie vol komen te liggen, zorg ervoor dat er zoveel mogelijk op de daken 

gelegd gaan worden en dan praten we verder. En nogmaals, wat ons betreft, er is voldoende energie nog 

steeds voorradig. En we kunnen best die stap overbruggen dat we naar kernenergie overstappen dadelijk. Er 

zijn drie locaties aangewezen, en dat is Dodewaard, dat is de Maasvlakte en dat is, wat is het, in Noord‐

Nederland, hoe heet dat stukje daar, bij de Eemshaven. En ja, wij verwachten dat daar wel gebouwd gaat 

worden dadelijk, dat daar ook kernenergie zal plaatsvinden. Dus dat denken wij op zo’n manier dat er wel een 

oplossing gaat komen. Dank u. 

De voorzitter: U punt is duidelijk. Misschien, wilt u nog een verduidelijkende vraag, mevrouw Van Loon, D66? 

Mevrouw Van Loon: Nog een hele korte reactie. Ik zie toch een beetje licht aan de horizon want ik denk 

inderdaad met zonne‐energie op daken, dat we meteen alle woningnood oplossen, als dat de oplossing zou 

zijn. Dank u wel. 

De voorzitter: Dat is altijd fijn als mensen tot elkaar komen. Mevrouw Baltus voor uw tweede termijn. 

Mevrouw Baltus: Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil nog heel kort even gebruikmaken van de tweede termijn. 

Ongeveer dertig jaar geleden heeft GroenLinks al aangegeven dat deze problematiek eraan zat te komen. Dit 

was weinig, werd weinig ontvankelijk door andere politieke partijen aangegrepen. We zijn inmiddels dertig 

jaar verder, ik ben blij hier in de raad lokaal te horen, dat in ieder geval inmiddels een heleboel neuzen, in mijn 

optie of in de optie van GroenLinks, de juiste kant op staan. Maar dit heeft wel veroorzaakt, dat we nu staan 

voor een enorme klus, onder een enorme tijdsdruk. Want wat de fractie van GroenLinks betreft, hadden we 

dit al veel eerder kunnen doen en hadden we ook veel minder tijdsdruk, en dan was de kans op succes 

misschien al ingezet. En ja, dat is wel de oorzaak van dat we onder deze enorme tijdsdruk nu zitten. Maar wat 

betreft de fractie van GroenLinks, is er ook geen keus meer. Het is nu een kwestie van gaan, tempo maken en 

doen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. Mijnheer Jager, tweede termijn of een interruptie? 

De heer Jager: Nee, een interruptie op mevrouw Baltus.  

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Jager:  ik hoor haar zeggen in dertig tijd vraagt GroenLinks hier al aandacht voor. Ik kan me nog 

herinneren dat, nou veertien, vijftien jaar geleden, dat dezelfde GroenLinks samen met een aantal anderen 

collega fracties landelijk de biomassa erdoor heeft gekregen. Dat is een groot fiasco geworden. En dat moest 

ook onder druk en met stoom en kokend water. En we kennen het resultaat inmiddels, dat dat gewoon een 

verkeerde keuze is geweest. Dus het is wel belangrijk volgens mij om ook zorgvuldig te zijn. En daar moeten 



we volgens mij niet op mank gaan. En ja, ik wilde eigenlijk, ik heb geen vraag maar ik vind het wel een 

opmerking waard, dat het wel essentieel is. Alles wat we doen, de zonnepanelen, nou goed, op die daken 

leggen, de scholen voorzien van alle goede isolatie, het is door de collega’s gezegd, helemaal prima. Moeten 

we ook zeker doen. Maar dan ga ik gelijk door voorzitter, als u mij toestaat, naar de tweede termijn. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Jager: Ik denk ook dat het belangrijk is en essentieel is dat we ook initiatieven in onze gemeente 

serieus nemen. Ik wil u één voorbeeld meegeven. Ik was een aantal jaren geleden, een aantal jaren bestuurder 

van de Wachtelenberg, toen De Wachtelenberg ontwikkeld werd. Daar hebben we toen als een van de eerste 

partijen volgens mij vier‐ of vijfhonderd zonnepanelen neergelegd. En toen was het idee van mij, van jongens, 

als we daar nou zonnepanelen op leggen, die worden gebruikt in de zomer, of wekt het meest op in de zomer, 

maar we hebben hiernaast ook een SV Epe. En die vraag leg je dan neer bij de gemeente Epe. En dan vraag je, 

denk nou eens mee. En uiteindelijk werd er alleen maar in moeilijkheden en de onmogelijkheden gedacht. 

Mijn idee was, waarom leggen we gewoon niet een kabel van De Wachtelenberg naar het sportpark? Is 

misschien 200 meter, en die kunnen daar op andere momenten gebruik van maken, van die stroom. Dat is 

toen niet gebeurd. En ik ken meer voorbeelden waar dat speelt. Dus ik wil wel oproepen aan alle bestuurders, 

en ook aan ons als raad maar eigenlijk ook aan de inwoners, als we ideeën hebben, initiatieven nemen, laten 

we ze alstublieft serieus nemen, zodat we slim omgaan met de oplossingen die voorhanden liggen. En ja, 

goed, dat wil ik toch meegeven, laten we ook vooral innovatief blijven met elkaar. Dank je wel. 

De voorzitter: Dank. Nog iemand in tweede termijn? Mijn Wiersinga, Nieuwe Lijn. 

De heer Wiersinga: Dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even kort aangeven natuurlijk dat het wel een 

Rijksopgave is en Cleantech dit natuurlijk niet zelf heeft bedacht. En het is natuurlijk ook mooi dat minister 

Ollongren excuses aanbiedt, maar in de Miljoenennota stond natuurlijk vier dagen later alweer dat 

woningbouw voor duurzaamheid gaat, dus dat wou ik even aangeven. 

De voorzitter: Dank. Anderen in tweede termijn? Mijnheer Jager, een interruptie. 

De heer Jager: Ja, ik wil graag interrumperen als het mag, voorzitter. We kunnen wijzen naar Den Haag, maar 

ik denk dat hier een voorstel op tafel ligt waar het over de regio gaat. En ik ben nieuwsgierig hoe jullie dat dan 

zien? Want ja, het is niet alleen maar Den Haag waar het om gaat. Wij moeten hier onze eigen oplossingen 

bedenken, we moeten innovatief zijn, en niet alleen maar wijzen. Hoe ziet u dat? 

De voorzitter: Mijnheer Wiersinga, Nieuwe Lijn. 

De heer Wiersinga: Hoor ik het nou goed dat u het dan toch eens bent met D66 en GroenLinks, zou ik eigenlijk 

willen zeggen? Maar daarnaast wil ik ook aangeven dat natuurlijk, vanuit Den Haag wordt ons een opdracht 

meegegeven, en die moeten wij hier zien te realiseren, maar Den Haag is zelf erg inconsequent. En hoe meer 

ik naar de tv kijk en hoe meer ik de krant lees, hoe meer dat duidelijk wordt de laatste tijd. En ik denk dat ze 

het ons nu heel moeilijk maken om iets wat ze ons opleggen te realiseren. Ik hoop dat ik uw vraag daarmee 

beantwoord heb. 

De voorzitter: Mevrouw Van Loon, D66, ook een interruptie? 



Mevrouw Van Loon: Ja. Ik hoor een aantal keren de naam van mijn partij vallen, inderdaad. Ik denk dat er in 

Parijs een tijd geleden een akkoord is gesloten, iets wat ons allemaal aangaat. Van mondiaal niveau tot zeer 

lokaal niveau. Dat Den Haag ons niks heeft opgelegd, maar dat Den Haag ons heeft gewezen op onze 

verantwoordelijkheden, en dat wij die nu oppakken. En dat het inderdaad wat flauwtjes is om te kijken van, 

goh, in Den Haag doen ze het allemaal fout, laten wij onze eigen zaakjes hier maar zelf regelen. Laten we die 

verantwoordelijkheid dan ook op ons nemen. En ik ondersteun ook van harte wat de heer Jager zojuist aangaf, 

met de RES in de hand, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk wat ik al heb aangegeven, maar met de RES zal 

nooit geschermd mogen worden om lokale initiatieven en lokale innovativiteit, om die tegen te houden. Dus in 

die zin nog even een ondersteuning van wat de heer Jager zojuist aangaf, laten we ernaar streven om 

inderdaad die RES links‐ en rechtsom zo hard mogelijk in te halen. 

De voorzitter: Dank u. Ik zag ook nog een interruptie van mevrouw Baltus, klopt dat? GroenLinks. 

Mevrouw Baltus: Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou de fractie van Nieuwe Lijn toch graag mee willen geven om 

de reactie van de minister, nou klinkt een beetje oneerbiedig, maar toch met een korreltje zout te nemen. 

Tenslotte hebben we in maart verkiezingen, en starten we daarna weer met een compleet nieuwe regering, 

met misschien wel weer een hele andere insteek. Verkiezingen spelen een belangrijke rol, dat weten we. En 

soms doen mensen op basis daarvan ook uitspraken, niet omdat het goed is voor ons aardbolletje maar wel 

omdat het goed is voor de stemmen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u. Laten we het vooral even lokaal houden, dat is misschien wel het makkelijkste. Want de 

minister is hier niet ter verantwoording. Wie kan ik nog in tweede termijn het woord geven? Zo niet, dan kijk 

ik nog even, er zijn geen vragen gesteld maar misschien dat de wethouder namens het college toch nog iets 

wil toevoegen? 

De heer Visser: Ja, dat wil ik wel graag, voorzitter. Want er werd een opmerking vanuit de heer Jager gemaakt, 

dat het vooral belangrijk is dat de gemeente moet meedenken. Want in het verleden, en hoe lang dat geleden 

is weet ik allemaal niet, ik vind het in ieder geval fantastisch dat u toen al ontzettend begaan was met 

duurzaamheid in onze gemeente en dat u toen zo goed heeft meegedacht. Maar waar het me nu om gaat dat 

we hier nu, ik vind dat wij hier binnen de gemeente, en dan geef ik complimenten echt aan de ambtenaren 

binnen onze organisatie, maar ook hoe we naar buiten gaan, echt inderdaad al die expertise die hier is willen 

gebruiken. De Energie Coöperatie, daar hebben we nauwe contacten mee. Ik heb u ook verteld dat ook de 

Energie Coöperatie een plek krijgen bij het traject van de concept RES, na de RES, en dat geldt voor een 

heleboel partijen. Dus er gebeurt veel. Gisteravond, ik weet niet of u toevallig zelf aanwezig was bij het 

webinar, nou dat ging over weer het energiezuinig maken van woningen. Er waren toch ruim honderd mensen 

uit Vaassen bij dat webinar aanwezig. U kunt het allemaal ook op onze site nog weer nakijken, dus er gebeurt 

heel veel. En ook daar waren weer energiecoaches, vrijwilligers uit onze gemeente aanwezig, die ook bij u 

langs willen komen om u te helpen. Om hele goede adviezen te geven, hoe we gewoon op kleine schaal ons 

huis duurzaam kunnen maken en minder energie kunnen verbruiken. Ja, en dan nog even alleen een reactie 

nog op de heer Van der Vlies. Ja, u heeft het dan, waarom wij dan niet naar buiten kijken. Er zijn dertig regio’s 

in Nederland, die inderdaad de opgave hebben voor zon en wind. En inderdaad, daar wordt in deze RES de 

focus op gelegd. En ik wil u graag toch even toch nog een keer verwijzen naar het uitgebreide stuk dat erin zat, 

want u heeft het erover dat eerst maar de daken vol gelegd moeten worden. Als u gewoon even het stuk 

bekijkt, dan staat daar een stuk in over de zonneladder. En als dat niet duidelijk is, nou dan mag u met alle 

plezier nog bij mij terugkomen. Maar er is echt duidelijk gesproken over de werkwijze van de zonneladder, en 

hoe we daar invulling aan geven. En dan wellicht ter geruststelling, we zijn uiteraard in onze regio ook in nauw 



overleg met de provincie, hoe wij bijvoorbeeld omgaan met de uitrol van nieuwe werklocaties, 

industrieterreinen. En uiteraard maken we dan ook met de provincie samen afspraken hoe bijvoorbeeld zo’n 

energie, of zo’n werklocatie energiezuinig moet zijn en hoe we ook omgaan met zon op dak. En ook daar 

hebben we als samenwerkende gemeente, nou ja, we vinden het echt belangrijk om ook bestaande bedrijven 

daartoe te verleiden om dat te gaan doen. En u weet dat we daar in Vaassen, en ook op de Kweekweg, nauw 

mee bezig zijn. Dank u. 

De voorzitter: Mijnheer Jager, een interruptie. 

De heer Jager: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog even reageren op de wethouder. Ik heb het idee dat 

die enigszins geprikt is door mijn opmerking. Kijk, ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de 

toekomst. Wat je in het verleden hebt meegemaakt en ervaren, nou ik hoor in ieder geval dat er veel 

daadkracht is en dat het beter gaat. En natuurlijk doen de ambtenaren goed hun best, dat deden ze toen ook. 

Alleen mijn spiegel die ik u voorhoud, we moeten onze ogen niet sluiten voor dingen die gebeuren. En het is 

gewoon dat we elkaar scherp houden. En we mogen kritisch zijn, en we mogen zo’n opmerking mijns inziens 

gewoon prima maken, zonder af te doen aan de kwaliteit wat er hier in huis is. En de urgentie is misschien vier 

jaar geleden, want u vroeg van, ik weet niet hoelang het geleden is, dat was 2016‐2017. Dus nog redelijk 

recent dat ik die discussie heb gevoerd. En dan vind ik gewoon dat je dat wel moet kunnen meegeven, ook nu 

op dit moment, jongens, er gebeuren echt wel dingen die heel goed gaan, maar er zijn ook zaken die minder 

goed gaan, en dat moeten we durven aanschouwen. Dat was de trant van mijn opmerking, die wil ik nog even 

meegeven. Dank u wel. 

De voorzitter: Uw punt is duidelijk volgens mij. Dank. Ik heb het voorstel gedaan om de brief die er nu ligt met 

bijlagen, en een extra bijlage zijnde het concept verslag van dit deel van de vergadering, om dat als wensen en 

bedenkingen naar de Cleantech Regio te gaan. Is er iemand die daar stemming over verlangt? Zo niet, dan 

beschouw ik dit als aangenomen. Dank. Fijn, dan hou ik weer even drie minuten schorsing zodat er weer 

gewisseld kan worden en op een nette manier tafeltjes kunnen worden gewisseld. 
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BIJLAGE: Wensen en bedenkingen van de fracties van de gemeenteraad van Epe 
 

 
Wensen en bedenkingen lokale partij Nieuwe Lijn, gemeente Epe, bij de concept RES:  
 
Vaassen, 17 september 2020. 
 
Onze wensen en bedenkingen zijn als volgt:  
 

- INWONERS - Het is onze wens de betrokkenheid van onze inwoners snel en 
structureel te verhogen, bijvoorbeeld door buurtgericht doelen, veranderingen 
en andere informatie weer te geven in een informatieportaal specifiek voor onze 
gemeente.  

 
Aanvullende bedenkingen en vragen hierover: Hoe en wanneer worden zij echt 
betrokken? Zonder betrokkenheid is de kans op draagvlak klein. Hoe kunnen onze 
inwoners actiever participeren en hoe kan dat concreet geregeld worden? Weten onze 
inwoners wel wat er allemaal gaat gebeuren in hun directe leefomgeving en hoe dicht 
dit bij of in huis komt? We begrijpen de impact van de corona crisis en dat kwaliteit 
belangrijk is, zoals door de wethouder uitgelegd, maar vinden inwonerparticipatie van 
dermate groot belang dat we onze wensen en bedenkingen op dit punt handhaven.  
 

- REGIO - Het is onze wens de provincie meer te betrekken, we hebben de hulp 
van provincie nodig.  

 
Aanvullende bedenkingen en vragen hierover: Als Apeldoorn, Heerde of Nunspeet het 
niet redden, krijgen wij dan verplicht extra windmolens? Hoe kunnen we de 
(concept)RES aanpassen dat gemeentegrens-overschrijdende kwesties later geen 
problemen opleveren? De provincie vindt ons bod dan misschien realistisch, het is van 
minstens net zo groot belang wat de andere regio’s gaan en kunnen doen.  
 

- LANDELIJK - Het behalen van klimaatdoelen is ons van hogerhand opgelegd, het 
is daarom onze wens er op zo’n manier werk van te maken dat wij straks niet 
(structureel) de problemen van de randstad moeten oplossen.  

 
Aanvullende bedenkingen en vragen hierover: Is er straks geen plek in de Gooise 
Meren, dan maar extra windmolens tussen Emst en Vaassen? Op zaterdag 12 
september meldt het NOS ons dat de minister (Ollongren) van mening is dat 
woningbouw belangrijker is dan zonneweides, en dat zonnepanelen zo veel mogelijk 
op daken moeten en windmolens zo veel mogelijk in zee. Wat is de invloed van deze 
uitspraken, die terugkomen in de Miljoenennota, op onze eigen plannen en zijn onze 
plannen wel klaar voor deze nieuwe visie en plannen vanuit Den Haag?  
 

- TECHNISCH - De technische vooruitgang op het gebied van duurzaamheid is 
groot. Worden de plannen straks niet weer ingehaald door de techniek? Het is 
onze wens ook hier goed rekening mee te houden en alle alternatieve manieren 
om energieneutraal te worden meer kans te geven.  
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Aanvullende wensen en bedenkingen: Op het gebied van techniek en cijfers zijn er in 
de concept RES een aantal dingen niet duidelijk of zelfs op het oog niet juist. Wij vragen 
met klem aandacht voor:  
 

A) Beter inzicht in de cijfers, bijvoorbeeld door een matrix waarin ons 
ambitieniveau, provincie-vereisten en landelijke vereisten goed vergeleken 
kunnen worden. Op pagina 5 zien we drie percentages, waarvan niet duidelijk is 
hoe deze verschillen. Als we ze zelf narekenen, kloppen de verhoudingen niet 
tussen de percentages.   
 

B) Op pagina 9 wordt vermeld onder punt 3.3.1 dat we proberen 50% van de 
bewoners en (lokale) bedrijven te laten participeren in de diverse projecten. We 
zouden graag zien dat concreter wordt omgeschreven hoe dit tot stand gebracht 
moet worden. 
 

C) Op pagina 10 is niet goed af te leiden was wat onze inwoners vinden n.a.v. de 
inwonersenquête. Apeldoorn en Vaassen zijn erg verschillend, wat vinden onze 
inwoners bijvoorbeeld van “70% vindt energieneutraal belangrijk” ten opzichte 
van inwoners uit buurgemeenten?  
 

D) Op pagina 12 worden in Oene en Emst (Kievitsveld) zonneparken op de kaart 
weergegeven, terwijl deze nog niet vergund of gerealiseerd zijn. Door zaken zo 
weer te geven, twijfelen wij aan de feitelijke juistheid van het document. 
 

E) Wij willen de zonneladder wel mee te nemen in de overwegingen. Het is een 
belangrijk signaal naar onze inwoners op eerst de daken (indien mogelijk) vol te 
leggen. Inwoners verbazen zich erover dat nog niet alle daken vol gelegd zijn, 
zeker na de mededeling van de minister (zie “LANDELIJK” op de eerste pagina) 
is dit lastig te verdedigen. Wat ons betreft is zon niet optioneel, maar verplicht. 

 
F) Diverse technische termen worden niet in belangrijke details toegelicht. Zo is op 

pagina 5 wel te lezen dat “TWh een terawattuur is”, maar over de berekening en 
verhouding van deze maatstaf wordt niet meer uitgelegd. Ook vakjargon als 
‘Natura2000’ kan nader worden toegelicht, wij zien niet alle lezers iedere term 
en mogelijke gevolgen/implicaties opzoeken tijdens het lezen. Op pagina 46 is 
een berekening te vinden die volgens ons niet kan kloppen, als één molen 3MW 
oplevert, hoe kunnen de andere resultaten op deze pagina dan behaald worden 
met 62 of 132 windmolens? 
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Aanvullingen en bedenkingen RES 

 

D66 Epe vindt het van het allergrootste belang dat er grote stappen worden gezet 

om de verplichtingen uit het klimaatakkoord na te komen. Klimaat- en milieubeleid 

moet daarom naar substantiële oplossingen toewerken. De RES is hierin belangrijk. 

Niet alleen om concrete stappen te gaan zetten maar ook om hogere én lagere 

overheden verantwoordelijk te maken voor de Parijse afspraken.  

 

De Veluwe is uniek 

Binnen ons land zijn er twee gebieden die een bijzondere status hebben wanneer het 

gaat om natuur, hoge landschappelijke waarden en biodiversiteit: de Wadden en de 

Veluwe. Daarmee zijn deze twee gebieden ook direct van grote betekenis voor 

recreatie en toerisme. Dat vraagt een bijzonder aandacht voor het behouden en 

versterken van de aanwezige kwaliteiten. Een groot deel van onze gemeente ligt op 

de Veluwe. Bescherming van de natuur- en landschappelijke waarde van de Veluwe 

dient uitgangspunt te zijn bij het plaatsen van zonneweides en windmolens. 

D66 is daarom blij met het vrijwaren van de Veluwe m.b.t. grootschaliger 

zonneweides en windmolens. 

 

 

Participeren = gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 

Vanuit de overtuiging dat inwoners en lokale instanties veel kennis en motivatie 

hebben dienen zij een grotere rol te krijgen bij de uitwerking van de energietransitie. 

Inwoners, bedrijven en overige instanties dienen meer uitgenodigd om de rol van 

initiatiefnemer op zich te nemen. Bij verdere uitwerkingen kunnen ze verder 

ondersteund worden door de overheid en energiecoöperaties. Langdurige 

participatieve samenwerkingen waarbij zowel de belangen vanuit het landschap, de 

lokale samenleving als het milieu behartigd worden duren het langst. 

 

Lokaal sterk 

De energietransitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is ook van het 

grootste belang dat iedereen mee doet en mee kán doen. Belanghebbenden wonen 

niet binnen 200 meter van een project maar ergens binnen onze gemeentegrenzen. 
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Als gemeenschap zullen we moeten investeren en keuzes maken. Lokale 

energiecoöperaties moeten ondersteund worden om op hun beurt de samenleving zo 

goed mogelijk van dienst te zijn. De financiële opbrengsten van zonneweides en 

windmolens moeten voor minimaal 50% terugvloeien naar de lokale samenleving. 

Hoewel we grote stappen moeten maken mogen dit geen grote stappen de 

verkeerde kant op zijn. Daarom geen (inter)nationale bedrijven die een roofbouw 

plegen op ons landschap én er met de winst van door gaan. 

 

Energietransitie is meer 

De strategie om uit te gaan van zon en wind is een slimme. Het zorgt ervoor dat er 

niet langer wordt uitgesteld en dat we meters gaan maken. Ondertussen blijven we 

openstaan voor nieuwe energiebronnen en nieuwe ontwikkelingen. In de dialoog met 

onze inwoners moet vermindering van energiegebruik gespreksonderwerp blijven. 

Wat we niet uitstoten hoeven we immers ook niet op te wekken.  

  

Bijlagen RES-aanbod 

Ook de warmtetransitie en energievoorraden zouden in de bijlagen moeten worden 

benoemd. 

 

Kleinschalige opwekking en bezuinigingen 

Energie op daken, isolatie, erfmolens, batterijen voor energieopslag, voorlichting op 

scholen, meer fietsen en minder autos; allemaal voorbeelden van steentjes die we 

samen kunnen bijdragen. De potentiële en verwachte opbrengsten hiervan moeten in 

beeld worden gebracht en betrokken bij de RES. 

 

Landschappelijk kwaliteit en dorpsgezichten. 

Om te wonen en recreëren in een aantrekkelijke omgeving is het nodig dat de 

verschillende energiemaatregelen zo goed mogelijk worden ingepast in de 

landschappelijke omgeving en in de dorpen. Ook voor toerisme is dit een belangrijke 

waarde. 

D66 mist in de RES aandacht hiervoor. D66 vindt het van wezenlijk belang dat hier 

zorgvuldig aandacht wordt besteed en niet alleen vanuit een energiebehoefte 

plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het betrekken van landschapsarchitecten 

en mogelijk een vorm van welstandscommissie kunnen hiervoor zorgdragen. 
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Wensen en bedenkingen Concept Res 1.0 zaaknummer 124997 
__________________________________________________________________________________
_  
 
VVD standpunt Epe 
 
EEN REALISTISCHE WERELD OM DOOR TE GEVEN AAN ONZE KINDEREN 
 
We zien dat het klimaat verandert. De aarde warmt op. Daar is geen discussie meer over. Wij vinden 
dat we daar iets tegen moeten doen. Omdat het een serieus probleem is. Omdat de gevolgen 
dramatisch kunnen zijn als we het niet doen. En gewoon omdat het normaal is om goed te zorgen 
voor onze planeet. Zodat we deze goed kunnen doorgeven aan onze kinderen. Eén van de belangrijke 
bronnen van CO2 uitstoot als gevolg van menselijk handelen is de verbranding van fossiele 
brandstoffen voor mobiliteit, de opwek van elektriciteit en de verwarming van gebouwen in 
Nederland. Daarom maken we in Nederland afspraken. Die afspraken staan in het Nationaal 
klimaatakkoord. Op basis van deze afspraak moeten 30 regio’s met hun energiestrategie komen 
waarin zowel ‘hun bod’ voor besparing als voor opwek van duurzame, hernieuwbare energie is 
opgenomen. Iedere regio moet in haar eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) 2030 
dit als eerste meetpunt opnemen. Epe is onderdeel van 1 van die regio’s nl. In de Clean Tech regio. 
 
Als VVD nemen we verantwoording voor volgende generaties en komen we afspraken na. Hierbij 
gaan wij uit van een redelijke, doch realistische bijdrage: de nationale doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v 1990) spiegelen we aan de energievraag van de gemeente Epe in 2030. Niet 
meer en niet minder. De doorkijk naar 2050 is een belangrijke richting. 
 
We hanteren daarbij belangrijke en simpele uitgangspunten 
 

• Wij zijn realistisch: We beperken onszelf niet tot alleen zon en wind, maar kijken ook naar 
alternatieven zoals bijvoorbeeld energiebesparing, geothermie, kernenergie en als 
energiedrager waterstof. Zo blijft er ruimte voor innovatie met als einddoel 2050 (en niet 
2030!) 

• We stellen bewoners en individuele ondernemers centraal en niet alleen 
belangengroeperingen in de vorm van stakeholders: Participatie van bewoners en 
individuele ondernemers is cruciaal want alleen met hun draagvlak volgt succes. We steunen 
verfrissende ideeën van bewoners en Epese ondernemers voor de energietransitie. Lokale 
initiatieven worden omarmd als integraal onderdeel van de RES. Ook kleine initiatieven 
worden meegenomen in deze ontwikkeling. 

• We houden het betaalbaar: We geven ondernemers en bewoners zo veel mogelijk ruimte 
om hun energiebehoefte zelf in te vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt zelf met 
de meest efficiënte oplossing komt. De lokale overheid ondersteunt waar nodig, maar houdt 
daarbij de totale kosten op regionaal niveau scherp in de gaten en stuurt zo mogelijk. 

• We houden het behapbaar: de uitvoering mag daarbij geen bottleneck zijn. We hebben niets 
aan beleid als Liander de uitvoering niet aan kan. In de uitvoering zal elke 2 jaar worden 
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geëvalueerd en worden bijgestuurd, om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen 
te benutten. 

• We blijven nuchter: We doen wat kan, maar rekenen onszelf niet rijk. Om verrassingen te 
voorkomen, baseren we zoekgebieden voor het aansluiten van zon, wind en andere 
energiebronnen op bestaande bestemmingsplannen. Als betrouwbare overheid toetsen we 
op realistische inpassing in het landschap en komen we afspraken na. 

• We doen het niet alleen: De gemeente Epe is geen eiland, maar sterk verbonden met andere 
gemeenten en regio’s. We staan nadrukkelijk open voor slimme, innovatieve ideeën en 
willen op basis van gelijkwaardigheid graag samenwerken met andere gemeenten en regio’s , 
waarin van ieder een eerlijke, redelijke bijdrage mag worden verwacht. 

• We gaan er op vooruit: De energietransitie vraagt om investeringen die zich moeten 
terugverdienen, ook na 2030. Als het aan de VVD ligt vloeien lokale investeringen dan ook zo 
veel mogelijk terug naar onze inwoners, ondernemers en agrariërs en wordt ingezet op 
versterking van de lokale economie en werkgelegenheid. 

• Geen overlast van windturbines en zonneparken: De VVD is tegen plaatsing van nieuwe 
grote windturbines op land en grootschalige zonneparken op agrarische gronden. We 
moeten er voor waken dat onze kostbare (agrarische) gronden daarmee volgebouwd wordt. 
Hiervan kan worden afgeweken als er binnen de gemeente grootschalige draagvlak voor 
bestaat. 

 
Naar aanleiding van de commissievergadering d.d. 10 september 2020, gehoord en gelezen hebbend 
de informatienota en de concept Res 1.0 gericht aan de raad van Epe, en met onze uitgangspunten 
als basisbieden wij, namens de VVD fractie de volgende wensen en bedenkingen aan naar college van 
burgemeester en wethouders, om dit aan te bieden aan de Cleantech regio, 
 
Bedenkingen 

• De focus van dit concept RES ligt naar de mening van de VVD veel te veel op zonne- en 
windenergie. In diverse rapporten (o.a. Berenschot systeemvraagstukken en 
afhankelijkheden voor 2050 uit 2018) blijkt dat gasvormige energiedragers circa 30% tot 50% 
van het finale energiegebruik zullen vormen. Dit betekent concreet dat inzet alleen op zon- 
en windenergie niet voldoende zal zijn om de lange termijn doelstellingen te behalen. Wij 
willen daarom graag dat in het concept RES meer ruimte en aandacht wordt geschonken aan 
andere alternatieven zodat wij in de toekomst kunnen voorzien in onze energiebehoefte, 
zoals (maar niet uitsluitend) energiebesparing, geothermie, kernenergie en waterstof. 

 
• In een regio zoals de Clean Tech regio met een kleine 420.000 inwoners moet er meer 

gedaan worden aan acceptatie en draagvlak verbetering onder de inwoners. Tot dusverre is 
het overleg met name gelegen in de bestaande bestuurlijke stakeholders. Het belang van de 
stakeholders lijkt het belang van onze inwoners te overstijgen. De individuele Epese burger 
en ondernemer verdient een betere positie dan de regio nu laat zien. 
 

• Infrastructuur: Een goede infrastructuur is een randvoorwaarde om de ambities te 
realiseren. Reeds nu heeft Liander al in Vaassen zonder RES-opgave een tekort. Dat zorgt al 
voor veel problemen bij het realiseren van nieuwe aansluitingen, zowel voor het afnemen als 
voor het leveren van (duurzame) energie aan het net. Deze problemen spelen zowel bij 
bedrijven als particulieren en zowel bij zonnevelden als bij zon op daken. Voor de VVD is de 
infrastructuur net zo belangrijk als de ontwikkeling van hernieuwbare energie.  
 
Beleid zonder fatsoenlijke uitvoering is als een auto zonder motor; wel groen, maar een 
gevaar voor je eindresultaat en dus totaal niet effectief. Wij willen dat de gemeente Epe gaat 
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werken aan een visie hoe bestaande en toekomstige knelpunten kunnen worden opgelost op 
zo’n manier dat er ook ruimte overblijft voor innovatie.  
 

• Tevens zien wij graag wat de totale kosten worden voor onze inwoners en ondernemers. 
Immers, Liander zal de kosten voor het upgraden van het net verhalen op de burger door de 
transportkosten te verhogen op de energienota. Daar heeft de gemeenteraad in Epe geen 
enkel sturingsinstrument tegen. 
 

• Grote energiebedrijven moeten niet de enige partijen zijn die de financiële opbrengsten 
ontvangen. De inwoners en bedrijven in Epe mogen in ruil voor het accepteren in een 
veranderend landschap ook van de opbrengsten significant mee profiteren in financiële zin. 

 
Wensen 

• Meer aandacht voor energiebesparing. 
Het besparen van energie zien wij als een belangrijke pijler binnen de Regionale Energie 
Strategie. Bedrijven en mensen die vervuilen, moeten geprikkeld worden om energie te 
besparen of meer duurzame energie te gebruiken. Meer aandacht voor hoe energie 
bespaard kan worden. Dat biedt kansen en innovatie. In het concept RES is dat tot nu toe 
onderbelicht, maar ook in het klimaatakkoord.  
 

• Door meer samen te werken op bedrijventerreinen en particulieren kunnen initiatieven 
ontstaan, die voldoen aan de eis van >50 panelen, die onafhankelijk van elkaar niet zouden 
meetellen. Wat ons betreft zoeken wij ook in wijken naar dit soort kansen om initiatieven te 
koppelen en deze mee te laten tellen. Het geeft immers nu een negatief gevoel als iemand 
met bijvoorbeeld 18 of 48 zonnepanelen niet meetelt terwijl men wel een energienul bedrijf 
of woning heeft. Tel deze wel mee in de berekeningen. 
 

• Wij willen graag dat de potentie van bedrijventerreinen beter wordt uitgewerkt en meer 
aandacht krijgt. Wij zien graag dat het terugbrengen van energieverbruik meer aandacht 
krijgt in RES 1.0 en beter wordt uitgewerkt welke acties er al lopen en welke kansen nog niet 
worden benut. 
 

• Wij pleiten bij het thema mobiliteit om sterker in te zetten op het gebruik van fiets en 
openbaar vervoer door deze vervoermiddelen als meest logische/voorkeursmodaliteit te 
laten zijn op met name korte en regionale afstanden. Op deze wijze maken we van de fiets 
en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de (elektrische) auto. 
 

• Wij willen dat onderzoekers en ondernemers alle ruimte krijgen om de energiebron van de 
toekomst te vinden. Om die reden is het belangrijk om bestaande subsidies meer te richten 
op innovatie. Startende innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor vernieuwing. Dit is nog te 
veel onderbelicht in het concept RES. Tevens dient er (fysieke) ruimte beschikbaar te zijn 
voor innovaties die in de toekomst meer rendement opleveren. 
 

• Wanneer wij kijken naar alle kansen en beperkingen van de verschillende vormen die nu 
bekend zijn (wind, zon, waterstof, kernenergie, getijden etc), lijkt het dat de echte 
energiebronnen van de toekomst nog niet zijn ontdekt. En dus willen wij nu nog niet kiezen 
voor één bepaalde energiebron. De VVD is van mening dat technologie continue in beweging 
is en innovaties elkaar snel op volgen. Om deze twee redenen willen wij geen technologieën 
bij voorbaat uitsluiten. Wij willen dan ook graag dat de uitsluiting van kernenergie in de RES 
wordt teruggedraaid. 
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• De financiering van de energie transitie gaat uit van een win-win situatie, waarbij 
investeringen terug verdiend kunnen worden. Een energie transitie die de rekening 
simpelweg neer legt bij de individuele burgers en ondernemers gaat het noodzakelijke 
draagvlak ondermijnen. 

 
 
 
We staan aan de vooravond van een zeer bijzondere ontwikkeling. We gaan stappen zetten die 
bepalend zullen zijn voor onze kinderen en onze dorpsgemeenschap. De VVD ondersteunt de 
gedachte dat we nu de goede stappen moeten zetten in een andere energie aanpak. Maar onze 
grondhouding daarbij is nuchter, constructief en met respect voor het noodzakelijke draagvlak van 
onze inwoners en ondernemers. 
 
Epe, 14 september 2020  
 
Fractie VVD, namens deze 
 

 
Ruud Jager,  
Fractievoorzitter 
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Wensen en bedenkingen concept RES fractie lokaal CDA gemeente Epe 
 
De fractie van het CDA gemeente Epe heeft met belangstelling de concept RES van de 
Cleantech regio doorgenomen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om wensen en 
bedenkingen in te dienen. 
 
Over het algemeen vinden wij de concept RES een helder document met een gezonde 
ambitie.  
 
Op dit concept hebben we nog een aantal opmerkingen: 

• Om van de RES een succes te maken, is het heel belangrijk dat de inwoners ook op de 
hoogte zijn van de ambities uit de RES. Inwonerparticipatie is dus heel belangrijk in 
dit dossier. We willen daarom nogmaals onder de aandacht brengen dat het proces 
rondom inwonercommunicatie goed en zorgvuldig uitgevoerd dient te worden. 

• Onderdeel van de inwonersparticipaties kan ook zijn het benutten van de kennis en 
kunde van de energiecoöperaties. Als wens benoemen wij dan ook dat u daar waar 
nodig samenwerkt met de energiecoöperaties.  

• Om inwoners enthousiast te maken voor de RES, is het volgens ons een goed idee om 
alle particuliere initiatieven ten eerste serieus te nemen en zo mogelijk te faciliteren. 
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de kleinere windmolens op de erven. En ten 
tweede worden inwoners enthousiast als ze kunnen mee participeren. Vandaar ook 
onze oproep om daar waar mogelijk de particulieren mee te laten participeren in 
ontwikkelingen in hun omgeving.  

• In de commissie hebben we aandacht gevraagd voor de regelmatige actualisatie van 
de RES. We zijn dan ook blij dat het college heeft toegezegd dat de concept RES niet 
in beton is gegoten maar dat toekomstige ontwikkelingen opgenomen kunnen 
worden in de volgende versie van de concept RES.  
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Wensen en bedenkingen over Concept RES van de Cleantech Regio: 
 
Proberen ervoor te zorgen dat bewoners en bedrijven minimaal 50% meedoen is niet 
ambitieus genoeg. 
Voor meer draagvlak en acceptatie bij zonneweiden en eventueel te plaatsen windmolens, 
een concreet doel stellen (minimaal 50%) voor investeren in of lokaal eigendom van  
inwoners en plaatselijke bedrijven. 
 
PvdA maakt zich zorgen over de capaciteit in het netwerk bij piekuren met veel zon. Nu 
worden al problemen gesignaleerd.  
Hiervoor is al aandacht, maar het lijkt een enorm knelpunt te worden.  
Het meer inzetten van duurzame opslag van stroom/energie zou een deel van de oplossing 
kunnen worden. 
Een realistische concept-bod voor de komende 10 jaar en meer inzetten op langere termijn 
zal nodig zijn i.v.m. capaciteit van het huidige netwerk. 
 
Meer aandacht voor kleinschalige projecten. Vele kleine projecten zorgen ook voor een 
goede spreiding van energie-opwekking. Deze opbrengst zou gewoon moeten meetellen in 
de concept RES. 
 
Meer aandacht voor vroegtijdige participatie bij grotere projecten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lenie Boer 
Fractie PvdA 
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Wensen en bedenkingen SGP/CU bij concept RES Cleantech regio 

Inleiding 
De fractie van de SGP/CU is ingenomen met de concept RES die voor ons ligt. Er wordt een concrete 
aanzet gegeven tot de energietransitie die beoogt minder CO2 uit te stoten. Dat betekent niet dat we 
geen vragen hebben bij deze concept RES. Hieronder vindt u een aantal wensen en bedenkingen van 
onze fractie. 
 

• Graag willen we ons bij de feiten houden. Voor de periode tot 2030 ligt er een bod van 
ongeveer 1,3 TWh waarmee we rond de 50% CO2 reductie halen. Dat is al een flinke opgave, 
maar dit lijkt ons haalbaar met zon en wind. In paragraaf 2.6 wordt echter ook het getal van 
7,41 TWh genoemd. Dat is inclusief andere manieren om CO2 te besparen. Omdat de focus 
in deze RES ligt op zon en wind, stellen we voor de genoemde 7,41 TWh te schrappen uit de 
RES omdat dit verwarring geeft. 

• Zon op dak maakt, naar we begrepen hebben, geen deel uit van dit bod. Dat is niet goed uit 
te leggen aan onze inwoners wanneer je denkt vanuit de energieladder. Eerst de daken 
volleggen met zonnepanelen en daarna de grond. Dus zon op dak moet meetellen in het bod 
van deze concept  RES.  

• Vruchtbare landbouwgrond wordt, wat ons betreft, in eerste instantie niet gebruikt voor de 
aanleg van zonneparken. Er is nog genoeg openbare ruimte die benut kan worden voor de 
aanleg van zonnevelden. Die ruimte eerst benutten en wanneer het  niet anders kan ook 
landbouwgrond hiervoor aanwenden. 

• In RES is nog onvoldoende aandacht voor de opslag van elektriciteit. We vinden het 
belangrijk dat hier verder onderzoek naar gedaan wordt en dat er projecten gerealiseerd 
worden waarmee de opslag van energie uit zon en wind plaats kan vinden. Hoe minder 
energietransport er is over lange afstanden, hoe minder zwaar ons elektriciteitsnet belast 
wordt.  

• Extra aandacht voor de capaciteit van ons elektriciteitsnet. Windmolens en zonneparken 
wekken zo veel stroom op dat het elektriciteitsnet op een flink aantal punten verzwaard zal 
moeten worden. Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in de bovengrondse en ondergrondse 
infrastructuur om de energietransitie vorm te geven. 

• Participatie van omwonenden bij het realiseren van projecten voor de energietransitie blijft 
nog wat onderbelicht in deze RES. Dit kan worden onderscheiden in twee hoofdlijnen. 
Participatie van inwoners die inspraak willen bij deze projecten. Dit kan bijvoorbeeld door lid 
te worden van de instantie die het project realiseert. Daarnaast financiële participatie. Ons 
voorstel is dat onze inwoners voor een substantieel deel mede eigenaar kunnen worden van 
een energieproject. 

• Tenslotte het tempo. Er moet vaart gemaakt worden met het realiseren van energietransitie 
projecten. De proceduretijd om een windmolen te realiseren moet bekort worden. Anders 
halen we de doelstelling van 2030 niet. 

 
 
H. Boon  
Fractievoorzitter SGP/CU Epe 
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Wensen en bedenkingen Groen Links, Concept RES  
 
Algemeen 
 
Wij staan in beginsel positief tegenover “het bod” van de CleanTech Regio van het 
programma van de RES. Hoewel het een zware opgave is met soms ook vervelende kanten, 
vinden we toch dat het noodzakelijk is om de afspraken waar te maken.  
 
Aan het werk 
 
Wat Groen Links betreft mogen we ook flink tempo maken, we moeten doorzetten, ook nu 
het pijn gaat doen. 
Het mag best geld kosten, want als we niets doen, zijn de economische én maatschappelijke 
kosten later nog vele malen groter. De Coronacrisis laat zien dat overheden heel doortastend 
kunnen zijn. Die mentaliteit zouden wij ook graag zien in het klimaatbeleid. 
 
Klimaatadaptatie 
 
 Afgelopen zomer laat opnieuw zien dat een dagtemperatuur van 35oC geen uitzondering 
meer is. Dat betekent dat klimaatadaptatie, wat Groen Links betreft een véél belangrijkere rol 
in dit programma moeten krijgen. 
 
Nut en noodzaak 
 
Discussie die mogelijk ontstaat over nut en noodzaak van individuele windturbines of 
zonnevelden verwerpen we. Nut en noodzaak zijn wat ons betreft duidelijk. 
We zijn niet blind voor landschapsaantasting die grote windturbines en zonnevelden met zich 
mee kunnen brengen. Landschappelijk inkleden moet wel een belangrijk punt van nadere 
uitwerking zijn, maar mag geen afbreuk doen aan de ambitie van de RES. 
Natuurorganisaties stellen zich op het standpunt dat er geen windturbines mogen worden 
geplaatst in Natura 2000 gebieden en andere delen van het Gelders Natuurnetwerk. Voor de 
periode tot 2030 zou inzet van het GNN niet nodig moeten zijn. 
 
Energienet 
 
De capaciteit van ons energienet is op dit moment niet toereikend voor de transitie. Dat 
betekent dat we z.s.m. moeten zorgen voor de juiste capaciteit. Dat betekent dat we alles uit 
de kast moeten halen om  vertraging te voorkomen. Anders gezegd, capaciteit van het 
energienet  mag nooit een beperkende en vertragende factor zijn. 
 
Zonneveld 
 
Voor zonnevelden wordt in eerste instantie ingezet op bundeling met infrastructuur en 
plaatsing bij rzwi’s. stortplaatsen en bedrijventerreinen. Die keuze onderschrijven wij. Maar 
wij beseffen dat er ook dat je er niet aan ontkomt dat ook landbouwgronden worden ingezet. 
Hier komt het aan op landschappelijke inpassing. Zonnevelden bieden ook kansen voor 
biodiversiteit. Daar zijn inmiddels goede voorbeelden van. 
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Hoewel de concept RES schrijft zonnepanelen op daken belangrijk te vinden, worden deze 
niet in het bod meegeteld. Daar stellen wij vraagtekens bij. In elk geval vinden we dat deze 
ontwikkeling blijvend moet worden gestimuleerd. 
 
Eigendom 
 
De concept RES schrijft dat de CleanTech Regio er naar streeft dat 50% van de 
zonnevelden en windturbines in eigendom van de gemeenschap komt, in plaats van in 
handen van grote energiebedrijven en grote investeerders. Wat GL betreft zou dit veel hoger 
dan 50% mogen zijn. 
 
Werkgelegenheid 
 
De investeringen in zonnevelden en windturbines moeten bovendien worden benut om lokaal 
werkgelegenheid te scheppen. 
 
Draagvlak 
 
Tot slot is van groot belang hoe overheden de discussie aangaan met bewoners en 
bedrijven. Er wordt gesproken over een groot draagvlak en dat vraagt om een uitgekiende 
communicatiestrategie. Not- in- my- backyard discussies moeten we voorkomen, want die 
leiden enorm af van het bredere doel van de RES. 
Grote maatschappelijke transities zoals  de RES slagen niet als het proces zich er op richt 
om iedereen, ook de achterblijvers,  “ mee te krijgen”. Deze transities hebben meer belang 
bij deelname aan het debat van de ”early adopters” en voorloper bedrijven. Zij kunnen in de 
eigen sector laten zien dat de energietransitie ook grote kansen biedt. De communicatie zou 
zich juist op deze groepen moeten richten, omdat die vervolgens zorgen voor een breder 
draagvlak. 
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Bedenkingen van de Dorpspartij aangaande invulling van de RES (regionale energie transitie) 
Epe. 
 
De term “opwarming van de aarde” is nu alweer enige tijd gewijzigd in “klimaatverandering” 
dit omdat de aarde al meer dan 10 jaar niet meer opwarmt. We moeten minder CO2 uitstoten 
omdat CO2 het klimaat op een nadelige manier zou beïnvloeden wij geloven daar niet in. Co2 
volgt immers de temperatuur en niet anders om. Het klimaat wordt beïnvloed door de zon en 
daar hebben wij als mens geen invloed op. Wij geloven ook niet in de onbetrouwbare manier 
van energieopwekking door middel van windmolens, enorme zonnepanelenparken en 
biomassa centrales. Laten we beginnen met het zoekgebied voor het plaatsen van windmolens 
binnen de gemeente Epe. De A50 is als zoekgebied aangewezen voor de plaatsing van 
windmolens welke ongeveer 65% van de tijd gewoon stilstaan omdat er dan geen wind is, ook 
de gemeente Epe is nu niet om te zeggen een “winderige” gemeente, dus waarom zouden we 
deze landschapvervuilende windmolens dan wel gaan plaatsen? Niet doen dus, de Veluwe is 
geen windmolenpark, we moeten zuinig zijn op onze omgeving. 
Komt nog bij dat enkele jaren geleden de gehele A50 vanaf Arnhem tot Zwolle is voorzien 
van een snelweg verlichting, maar een provinciaal amendement heeft er voor gezorgd dat deze 
verlichting alleen in uitzonderlijke gevallen aan mag. Dit omdat de in het wild levende dieren 
zoals Uilen, vleermuizen en trekvogels last van de lichtvervuiling zouden krijgen. Waarom 
wordt er dan nu, deze zelfde A50 aangewezen om windmolens te plaatsen die zoals u weet, 
vele vogelslachtoffers maakt en vele insecten kapot slaat. Wij vinden dan ook dat er binnen de 
gemeente geen plaats is voor windmolens. Dan nu de zonnepanelenparken, zolang er nog 
genoeg plek is om op de daken van onze industriegebouwen zonnepanelen aan te leggen (en 
dan ook de vuilnisbelt in Emst gelijk maar in mee te nemen), hebben wij grote bedenkingen 
om deze enorme zonnepanelenparken maar op landbouwgronden aan te leggen. Ook hier zijn 
wij een groot tegenstander van om vruchtbare landbouwgronden aan te wenden voor deze 
industrialisatie.  
Als voorbeeld nemen wij Duitsland, waar nu de ene na de andere producent van een 
zonnepanelenpark failliet gaat omdat de subsidie is gestopt. Niet aan beginnen dus. Dan de 
biomassacentrales, deze stoken heel wat hout, dit hout komt niet uit onze bossen en zal dus 
geïmporteerd moeten worden, deze manier van energieopwekking is dus totaal niet duurzaam 
en wij zijn hier dan ook geen voorstander van en fel op tegen. We moeten zuinig zijn op onze 
bossen. 
Niet aan beginnen dus. 
 
Wij hebben als dorpspartij van het college begrepen dat er problemen zijn met het 
elektriciteitsnet en dat de onbetrouwbare energieopwekking van de windmolens en 
zonnepanelenparken nu niet door Liander aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. 
De zgnd. onderstations zouden hiervoor aangepast moeten worden. Er zal dus door Liander 
flink geïnvesteerd moeten worden. Wanneer Liander deze kosten niet zelf kan dragen, zo zegt 
het college, dan zal er een beroep worden gedaan op de gemeente Epe om hierin mee te gaan 
betalen. Onze inwoners zullen dus moeten bijdragen in de kosten zonder dat zij ooit gehoord 
zijn of zij deze onbetrouwbare energieopwekking eigenlijk wel willen in de gemeente Epe. 
Wij hadden dan ook graag een groot maatschappelijk debat gehad in de gemeente Epe waar al 
onze inwoners bij betrokken waren, want deze RES heeft een enorme landschappelijke impact 
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voor onze nu nog mooie gemeente. 
Als Dorpspartij vinden wij het vreemd dat in het zgd. “Bod” van de gemeente Epe de 
particuliere daken (waarvan er inmiddels al vele voorzien zijn van zonnepanelen) niet zijn 
meegenomen. Wanneer dit wel gedaan zou worden, heeft dit natuurlijk tot gevolg dat er dan 
minder zonnepanelen op landbouwgronden in ons buitengebied zal worden geplaatst. 
 
Wij zijn met deze enorme landschapsvervuiling dus niet op de goede weg, we moeten hier dan 
ook onmiddellijk mee stoppen om windmolens en zonnepanelenparken op de (nu nog mooie) 
Veluwe te gaan plaatsen. Dit zeker in het licht gezien van de huidige politieke ontwikkelingen 
waarin de grote politieke partijen en inmiddels ook een meerderheid van de inwoners in 
Nederland terug komen op hun schreden en de opwekking van schone energie door middel 
van kernenergie willen gaan onderzoeken. Dit heeft ook de goedkeuring van de Dorpspartij 
Epe waarbij aangegeven dat de ontwikkeling van Thoriumcentrales helemaal onze voorkeur 
heeft. 
 
Het klimaat is niet te redden, het redt zichzelf wel. 
 
Fractie Dorpspartij 
Epe. 
 
18-09-2020 
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Datum: 20 september 2020 
Betreft: wensen en bedenkingen concept RES  
 
 
Beste Griffie,  
 
Zoals gevraagd onze wensen en bedenkingen wat betreft de concept RES. 
 
Onze bedenkingen: 
 

1. Onze minister doet uitspraken dat windmolens op zee moeten en dat 
zonnepanelen op het dak thuishoren. Deze uitspraken zal de RES uitwerking 
behoorlijk beïnvloeden.  

2. Er worden verschillende rekenmodellen gebruikt (NPRES en ETM). Er blijken 
grote verschillen te zijn wat betreft de uitkomst van deze rekenmodellen. Wij 
maken ons ernstig zorgen over het feit dat deze uitkomsten zo verschillend zijn.  

3. Het energie netwerk zal moeten worden aangepast. Liander lijkt een 
afwachtende houding aan te nemen zoals beschreven in de concept RES. Het 
aantal laadpalen zal fors toenemen en we hebben duidelijke bedenkingen over 
het netwerk. (paragraaf 7.6) 

4. In paragraaf 5.3 van de concept RES staat vermeld dat er vervolg onderzoek moet 
komen wat betreft zoekgebieden voor windmolens inclusief hoe om te gaan met 
bepaalde diersoorten. Onze bedenkingen bevatten onder andere dat dit nog niet 
is onderzocht.  

5. Paragraaf 5.3 van de concept RES geeft aan dat de zwarte locaties minder 
geschikt zijn als locatie voor windmolens maar er is geen zwart gebied te zien op 
de kaart.  

6. Paragraaf 6.0 geeft aan dat woningen moeten worden geïsoleerd. Onze 
bedenkingen gaan uit naar de haalbaarheid van het isoleren van met name oude 
woningen.  

7. In paragraaf 6.3 wordt vermeld dat biomassa een mogelijke energie bron kan 
zijn. Onze bedenkingen zijn het toepasbaar zijn van het gebruik van biomassa.  

8. Paragraaf 6.8: Het RHDHV gaat diverse haalbaarheidsstudies uitvoeren. Onze 
bedenkingen zijn dat deze nog niet zijn uitgevoerd. Met name de haalbaarheid 
van warmtenetten.  
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9. In paragraaf 12.0 staat dat een plan van aanpak voor de vervolgfase in overleg 

met de Stuurgroep RES (bestaande uit bestuurders van deelnemende gemeenten, 
Provincie, Waterschappen en Liander wordt opgesteld in de periode maart-mei 
2020. Onze bedenking is dat nu dit niet gehaald is, de vaststelling van RES 1.0 in 
maart 2021 mogelijk niet realistisch is.  

10. We hebben onze twijfels over de haalbaarheid van de doelstellingen.  
11. Tijdens de commissievergadering van donderdag 10 september is duidelijk 

gezegd dat de regering in Den Haag zich alleen richt op zonnepanelen en wind 
energie, in de concept RES 1.0. We vinden het bedenkelijk en jammer dat er geen 
alternatieven worden meegenomen en die pas in de RES 2.0 worden 
meegenomen.  

12. Onze bedenkingen gaan uit naar het creëren van zonneparken terwijl niet alle 
daken zijn benut voor zonnepanelen.  

13. We hebben bedenkingen dat het moeilijk zal zijn om draagvlak te krijgen van 
onze inwoners bij de uitwerken van de RES, mede veroorzaakt door:  

a. de nieuwe salderingsregeling die vanaf 2023 in gaat.  
b. Nederland moet gasloos worden terwijl er in Duitsland nog subsidie 

wordt verkregen om gas te gaan gebruiken.  
 
Onze wensen: 

1. Inwoners betrokkenheid in acht nemen. Zorg er voor dat er draagvlak komt bij 
onze inwoners Betrokkenheid is belangrijk voor het realiseren van de 
doelstellingen.  

2. Het is prima om de lat hoog te legen maar blijf wel realistisch.  
3. Een andere wens is ook om  naar alternatieve energie bronnen te kijken en niet 

alleen zonne energie en wind energie.  
4. Initiatieven en samenwerking met de energie corporaties kritisch te bekijken en 

te stimuleren.  
5. Informatie en updates van de ontwikkeling van de zee-zout batterij geven.  
6. Verder stimuleren van het isoleren van gebouwen.  

 
 

 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op.  
 
met vriendelijke groeten 
  
Jan van Limburg  
Raadslid Gemeentebelangen Epe 
  
gjjvanlimburg@epe.nl 
jan.vanlimburg@gemeentebelangen-epe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gjjvanlimburg@epe.nl
mailto:jan.vanlimburg@gemeentebelangen-epe.nl
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Wensen en bedenkingen Epe Liberaal 
 

• Zon op dak is onderbelicht. Denk vooral ook aan daken van gebouwen in 
gemeentelijk bezit. 

• Landbouwgrond mag zeker gebruikt worden voor zon en wind mits landschappelijk 
ingepast. Beter een heg i.p.v. hek. 

• Lokaal eigendom moet laagdrempelig toegankelijk worden gemaakt voor minimaal 
50% per commercieel project. Laagdrempelig is meedoen vanaf 50,-. 

• Wind mag niet ten koste gaan van vogelmigraties. 

• Aan kleine particuliere windmolens moeten hoge eisen gesteld worden met 
betrekking tot beperking van overlast.  

• Grote windmolens dienen, tenzij een verklaring van geen bezwaar van omwonenden, 
op een afstand van minimaal 300m van enig woonhuis te staan als een dergelijke 
regel nog niet bestaat.  

• De totale ambitie dient uit het rapport gehaald te worden. Dit kan gezien worden als 
alternatief bod.  

• Natuurcompensatie dient zoveel mogelijk lokaal plaats te vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Heerde 



Samenvatting bestuurlijke inbreng gemeente Heerde over concept RES Cleantech regio  

 

Themaraad 7 september 

Op maandag 7 september is de gemeenteraad van Heerde door middel van een 

themabijeenkomst inhoudelijk geïnformeerd over de opgeleverde stukken met het bod van 

eind februari 2020.  

 

Raadscommissie Ruimte 14 september 

Op maandag 14 september heeft de commissie Ruimte gesproken over de concept RES en 

bijbehorend bod. 

 

Voorafgaand een pleidooi energiecooperatie Heerde Energiek over de borging van de 50% 

eigenaarschap in de RES. Ook de oproep aan de gemeenteraad om lokale initiatieven waar 

mogelijk te steunen (financieel ,organisatorisch of anderszins) om zo een serieuze partij te 

kunnen zijn bij het realiseren van energieprojecten. Waardering van de commissie voor deze 

inbreng.  

 

Hoofdlijnen bespreking commissie: 

- Zorgen over grote landschappelijke ingrepen tegen vrij beperkte energieopbrengst.  

- Er is behoefte aan een gemeentelijk kader om ruimtelijk maar ook andere lokale 

voorwaarden helder te hebben voordat grote ontwikkelingen zich gaan aandienen. 

De concept RES is nog onvoldoende concreet om als uitgangspunt te nemen voor een 

gemeentelijke uitwerking. Ook behoefte naar een uitvoeringsparagraaf hoe gezorgd 

wordt dat de doelstelling gehaald gaat worden. 

- Beperking tot enkel zon en wind voor grootschalige opwek is voor onze regio lastig. 

Roep om landelijk te lobbyen voor oa kernenergie en een landelijke visie op energie.  

- Suggestie landgoederen 2.0 waarin verschillende lokale opgaven integraal 

samenkomen rondom energieprojecten. 

- Voorstel om in beleid op te nemen dat de 50% eigenaarschap ook daadwerkelijk 

georganiseerd wordt, in lijn met voorstel energiecooperatie en dat gemeenten hier 

instrumenten voor ontwikkelen. Ook invulling voor gebiedsfonds of energiefonds.  

- Solidariteitsbeginsel goed borgen in de RES; lusten en lasten in evenwicht voor 

inwoners. Geldt ook tussen gemeenten in de regio onderling. 

- Lobby naar Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat niet enkel de grootste 

windturbines in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Wat kleinere turbines kunnen 

in kleinschalig landschap beter tot recht komen.  

- Het gesprek met de samenleving over grootschalige opwek heeft nog te beperkt 

plaatsgevonden. Zou in RES 1.0 meer aandacht voor moeten zijn. Er zijn zorgen over 

draagvlak voor grote projecten in de gemeente. 

- Hoe zorgen we lokaal, regionaal en landelijk ervoor dat er sturing plaatsvindt op de 

doelen. Als enkel de markt aan zet is dan is de kans groot dat in 2030 niet alles is 

behaald (enkel de krenten uit de pap).  

- Naast opwek is lokaal en regionaal meer aandacht nodig voor energiebesparing. Zorg 

in relatie met de RES dat hier ook een duidelijk programma voor gaat ontstaan.  



Naar aanleiding van de commissievergadering is er een (concept)motie opgesteld, ter 

bespreking in de raadsvergadering van 5 oktober. De strekking hiervan is: 

 

Concept-motie minimaal 50% lokaal eigenaarschap 

De raad verzoekt het college om:  

 Te streven naar minstens 50 % lokaal eigenaarschap bij projecten voor grootschalige 
duurzame energieopwekking, waaronder windmolens en zonneparken >1 hectare. 
Zoveel mogelijk aansluiting probeert te vinden bij de duurzaamheidsinitiatieven in 
Heerde.  

 Inwoners uit te nodigen om te participeren bij het vormen van plannen in hun eigen 
buurt.  Daar de energiecoöperatie actief in te betrekken en uit te nodigen hier een 
voortrekkersrol in te vervullen. 

 Te onderzoeken hoe een gemeentelijk energiefonds vorm gegeven kan worden waarbij 
de inkomsten van dit fonds beschikbaar worden gesteld voor energiebesparende 
maatregelen voor alle inwoners van de gemeente Heerde. 

 

 

 

Raadsvergadering 5 oktober 

De vergadering dient nog plaats te vinden. Eventuele aanvullingen of toevoegingen worden 

nagezonden, waaronder de eventueel aan te nemen motie over 50% lokaal eigenaarschap.   

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Lochem 
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Aan de voorzitter stuurgroep RES Cleantechregio 
Ter attentie van: Maarten van Vierssen  
m.vierssenvan@apeldoorn.nl 
 
CC: Evelyne van der Vlekkert 
E.vandeVlekkert@Regiostedendriehoek.nl 

 

 

uw kenmerk: nvt datum verzending: 14 oktober 2020  

ons kenmerk: 2020-183872 datum besluit:      13 oktober 2020 

documentnummer: 202010986738 behandeld door: Tjitske Osinga 

onderwerp: Reactie gemeenteraad op 
concept RES 

telefoonnummer: (0573) 28 91 16 

 

Geachte heer van Viersen, 

 
Naar aanleiding van het overleg in de stuurgroep RES+ van 24 september 2020 over de concept-RES 
wil het college van Lochem de adviezen van de Lochemse gemeenteraad formeel onder uw aandacht 
brengen. In de stuurgroep is door de wethouder van Lochem gepleit voor het verlagen van het 
concept-bod, conform de adviezen van de Lochemse gemeenteraad. Dit in relatie tot draagvlak bij 
inwoners. Dit standpunt is niet overgenomen door de stuurgroep.  
 
We gaan ervan uit dat dit onderwerp een plek krijgt in het traject tussen concept-RES en RES1.0. De 
gemeenteraad van Lochem verwacht aanpassing van de RES1.0 naar aanleiding van haar adviezen. 

Advies gemeenteraad Lochem 

De gemeenteraad heeft  over een aantal onderwerpen haar advies aan de wethouder gegeven op de 
politieke avond van de gemeente Lochem van 21 september 20201. In deze brief willen wij het advies 
van de gemeenteraad aan u meegeven met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 het concept-bod 

 inwoners meer betrekken / draagvlak 

 financiële participatie 

 juridische status – positie gemeenteraad 

 
Concept-bod 
De gemeenteraad heeft in meerderheid geadviseerd dat het concept-bod verlaagd moet worden tot 
een bod wat overeenkomt met de regionale opgave – dus een bod tussen 0,65 en 0,96 TWh.  
Naar de mening van de gemeenteraad ontstaat er door het huidige concept-bod minder begrip bij 
inwoners en verliezen we draagvlak. Verder is door alle partijen aangegeven dat het bod minimaal zou 
moeten passen bij wat het energienetwerk aan kan.  
Realistisch en betrouwbaar zijn de hierbij passende termen.  
 
Alle partijen benadrukken het feit dat er meer regie en daadkracht moet komen om zon-op-dak te 
stimuleren en de belemmeringen weg te nemen. De potentie zon-op-dak moet worden opgenomen als 
onderdeel van het concept-bod. Partijen zien in dat zon op dak niet alle zon op land kan vervangen – 
maar benadrukken  het belang van de zonneladder.  

                                                      
1 https://lochem.raadsinformatie.nl/vergadering/767790/Tafel%203  

https://lochem.raadsinformatie.nl/vergadering/767790/Tafel%203
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De gemeenteraad onderkent het belang van een betere mix van zon / wind om de kosten voor het 
energienetwerk te beperken.  
Verder wordt als advies gegeven  dat de inbreng van iedere gemeente in het bod transparanter 
omschreven zou moeten worden, zodat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.  
Meerdere fracties vinden de focus op wind en zon te beperkt, en noemen andere bronnen variërend 
van biogas tot kernenergie.  
 
Inwoners meer betrekken /draagvlak 
Alle partijen maken zich zorgen om de manier waarop in het proces met inwonerparticipatie is 
omgegaan. Inwoners hebben maar weinig kans gehad om hun mening te geven.  
Men heeft begrip voor het niet doorgaan van de lokaal georganiseerde bijeenkomsten vanwege 
corona.  
De gemeenteraad wil dat onze inwoners ruime mogelijkheid hebben om laagdrempelig mee te denken 
over de RES en opwek van wind- en zonne-energie in de gemeente. Zorgvuldigheid gaat boven 
snelheid. De eigen, lokale processen zijn daarbij leidend. Gemeente Lochem gaat door met haar 
eigen, lokale processen rondom het beleidskader grootschalig wind en de herijking van het beleid zon. 
Dit is nodig om ook de juiste inbreng te kunnen leveren aan de RES1.0. 
Het college vraagt ruimte aan de stuurgroep om dit op een goede manier te kunnen doen.  
Het is daarbij de vraag of indiening van de RES1.0 op 1 juli 2021 realistisch is. Corona legt ernstige 
beperkingen op aan participatie door inwoners. Tegelijkertijd moet het proces tussen concept-RES en 
RES1.0 goed, rustig en zorgvuldig verlopen. We vragen bij de stuurgroep de krapte in de planning aan 
te kaarten bij het Rijk. 
 
Collectief eigendom  / winstverdeling 
Alle partijen geven aan dat het collectief eigendom (streven van 50%) en de winstverdeling goed 
geregeld moeten zijn in de RES1.0. In de conceptRES wordt nog onvoldoende duidelijkheid 
geschapen.  
  
 
Juridische status / positie gemeenteraad 
De meerderheid van de fracties is van mening dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden 
tussen lokale verantwoordelijkheden en onderwerpen die regionaal beslist kunnen worden. In het 
proces naar de RES1.0 moet hier aandacht voor blijven.  
 

Informatie 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Tjitske Osinga van de afdeling Ruimte. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer (0573) 28 91 16 of via de e-mail t.osinga@lochem.nl. Wilt u bij uw 
correspondentie altijd ons kenmerk vermelden? 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Lochem, 

      
W. Haverkamp      S.W. van ‘t Erve  
locosecretaris      burgemeester 
  
 



 
Voorzitter, namens de fractie CDA  willen wij vanavond de volgende adviezen aan de wethouder 
meegeven.  
Veel insprekers gaven aan verbaasd te zijn over het feit dat in onze RES geen zon op dak is 
opgenomen. Het CDA Lochem deelt deze verbazing, zon op particulier dak telt niet mee onder een 
bepaald percentage. Echter grotere opstellingen wel. Dit kan oplopen tot 20 a 30 procent van de 
benodigde energie. 
Wij adviseren de wethouder om zon op dak in de RES mee te nemen. Indien andere gemeenten dit 
niet willen, adviseren we de wethouder dit wel te doen voor de gemeente Lochem. Door zon op dak 
op te nemen kan 1 op 1 zon op grond verminderd worden. 
Zo voorkomen we dat we natuur vernielen om het klimaat te verbeteren. 
 
In het traject van de tot standkoming van de concept RES heeft het CDA Lochem aangeven dat de 
opgave groot is, en het tijdspad kort. Meer doen dan de landelijke opgave is niet verstandig. 
Dit hoorden we ook terug van de insprekers; er moet al zoveel geplaatst, waarom nog meer doen dan 
het rijk vraagt? 
Het CDA adviseert de wethouder om het ambitie niveau terug te schroeven naar dat wat moet, geen 
hogere ambities, geen overprogrammeren. Draagvlak is al lastig genoeg,  met overprogrammeren is 
het kansloos. 
Lukt dit niet voor het cleantech RES gebied dan adviseren we om ons bod binnen het RES gebied te 
verlagen tot maximaal het gevraagde.  
 
Wij adviseren de wethouder als er na zon op dak, nog zonneweides nodig zijn met voorrang gronden 
te benutten langs wegen en kanalen en pas in de laatste plaatst landbouwgrond hiervoor aan te 
wenden. Door eerst te gaan voor zon op dak, daarna pas langs wegen en kanalen en dan pas te 
kiezen voor andere gronden blijft zoveel mogelijk waardevolle landbouwgrond bruikbaar voor waar het 
voor bedoeld is.  
 
Zonneweides kennen een hoog rendement. Hierdoor worden boeren soms zes maal de opbrengst 
vergoed die zij met regulier boeren verdienen. Indien landbouwgrond wordt benut adviseren wij om 
dwingend dubbelzijdige rechtopstaande panelen te gebruiken en dubbelgebruik te eisen. Op deze 
wijze kan er geboert en zon geoogst worden.   
 
Wij adviseren de wethouder dringend om ook te kijken naar andere oplossingen dan alleen zon en 
wind. Uit biogas kan bijvoorbeeld ook prima stroom gegenereerd worden. Dit zorgt voor minder 
methaanemissie en meer duurzame stroom. Ook zorgt het ondermeer in de agrarische sector voor 
meer inkomsten.  
 
Tenslotte, adviseren wij u te kijken naar een betere verdeling tussen wind en zon. Meer wind en 
minder zon leidt tot lagere netwerkkosten die onze burgers met zijn allen betalen. Ook kan er dan 
sneller worden aangesloten. Dat draagt bij aan snellere realisatie en sneller terugdringen van het 
klimaatprobleem.  
In dit verband vragen we ook aandacht voor de kleinere windmolens, waarvoor de raad van Lochem 
ruimte heeft geboden naar een verhoogde tiphoogte van 39 meter. Een voorbeeld waaraan tijdens de 
inspraakavond ook door een initiatiefnemer/inspreker is gememoreerd. 
 
 



Advies Concept-Res VVD 
 
 
Algemene opmerking: 
De Res wordt ingevuld in de omgevingsvisie. De VVD-fractie vind dat de Omgevingsvisie eerst moet 
worden vastgesteld alvorens de Res moet worden vastgesteld.  
 
Specifiek over concept-Res: 
- In het concept-Res staat genoteerd dat de Zonneladder in acht wordt genomen. Echter wordt deze 
niet meegenomen in de berekening over de hectares zon op land. We willen dat zon op dak wordt 
meegenomen in de berekening én daarbij afgetrokken worden van het aantal hectares zon op land. 
- Naast financiële participatie dient er ook burgerparticipatie is. In de huidige concept-Res worden de 
stakeholders genoemd en is er een enquête gehouden onder onze inwoners. In de enquête staat dat 
onze inwoners vooral langs snelwegen en op knooppunten duurzame energie opwek willen. Dit dient 
meer uit de verf te komen in het concept-Res.  
- de Twh-opwek dient conform het landelijk richtlijn te zijn. De bandbreedte van de landelijke opgave 
is 0,6- 0,96 Twh.  
Wij vinden dat ons concept-bod conform de landelijke opgave dient te zijn en adviseren daarom om 
het terug te brengen van 1,23 Twh naar 0,6-0,9 TWh. 
- Op de Veluwe, een natura 2000 gebied, staan 4 windmolens gepland. We weten dat, op dit moment 
en waarschijnlijk in de toekomst ook dat dit niet mogelijk zal zijn. Graag uw aandacht hiervoor dat 
deze vier niet zomaar om Lochemse grond geplaatst worden. Heb oog voor waar mogelijkheden zijn 
en niet naar onmogelijkheden.  
Houd het realistisch. 
 
 
1. Opwek zonne-energie 
Belangrijk om de basis van de nationale Zonneladder in het oog te houden. Welke er als volgt uit ziet: 
 
Trede 1 – no regret  
a. Daken: woningen, scholen, bedrijven, kassen, loodsen, gemeentepanden.  
b. Onbenutte bebouwde locaties: overkappingen parkeerterreinen en andere locaties, oude vuilstortplaatsen, 
bluswatervijvers, gietwaterbassins, verweesde (bedrijven)terreinen.  
c. Op infrastructurele werken: geluidsschermen, vliegvelden.  
 
Trede 2 – zorgvuldig inpassen  
d. Langs infrastructurele werken: wegbermen, dijktaluds.  
e. Industriële plassen: bijvoorbeeld operatieve zandwinplassen.  
f. Pauzelandschappen: gebieden die tijdelijk een energiebestemming kunnen krijgen.  
 
Trede 3 – combineren op gevoelige locaties  
g. Langs stads- of dorpsrand: bijv. gecombineerd met recreatie- en natuurfunctie.  
h. Minder efficiënte landbouwgrond: inefficiënte terreinen of met dubbel ruimtegebruik.  
i. Andere plassen: waterberging zonder belangrijke natuurfunctie, recreatieplassen.  
j. Buffer rondom natuurgebieden : ter vervanging van agrarisch gebruik, zodat er geen mest meer wordt opgebracht en het 
grondwaterpeil omhoog kan.  
k. Recreatiegebieden: o.a. landgoederen, uitloopgebieden, parken en tuinen.  
 
Trede 4 – grootschalig enkelvoudig  
l. Productieve landbouwgrond 

 
In de huidige vorm van concept-Res wordt zon-op-dak (trede 1.a) niet meegenomen.  
De reden die er wordt aangegeven staat op p. 15: 

- We willen de extra opwek gebruiken om het doel van 55% minder uitstoot van CO2 te halen 



- Het verschil tussen de uitkomsten is te groot. We gebruiken de RES 1 en verder om daar 
meer inzicht in te krijgen. 

 
In hoofdstuk 8 p.31 wordt aangegeven dat de zonneladder de rode draad is in het proces.  
-  “De logica van de zonneladder past in het DNA van onze regio”.  
-  8.6: p. 33: We willen intensiever inzetten op zon-op-dak.  
-  Concept-bod op pagina 5: 0,78 grondgebonden zonne-energie 
 
Concept-Res spreekt zich hierin dus tegen. Wij vinden dat zon-op-dak prima mee genomen kan 
worden, de extra opwek komt te zijner tijd wel en kan dan worden meegenomen. Daarbij dient de 
opwek van zon-op-dak afgetrokken te worden van de grondgebonden zonne-energie.  
 
2. Participatie 
Naast financiële participatie is het belangrijk dat er ook burgerparticipatie is. Hiermee heeft de 
burger invloed op het beleid en creëren we maatschappelijk draagvlak. Zonder onze inwoners is het 
een utopie om te denken dat dit plan kans van slagen heeft.  
In de huidige concept-Res worden de stakeholders genoemd en is er een enquête gehouden onder 
onze inwoners. In de enquête staat dat onze inwoners vooral langs snelwegen en op knooppunten 
duurzame energie opwek willen. Dit dient meer uit de verf te komen in het concept-Res.  
 
Naast de zonneladder dient dit een tweede overweging te zijn om mee te nemen richting concept en 
definitieve Res.  
 
 
3. Twh opwek Cleantech versus landelijk 
Het concept-bod van de Cleantech Regio ten opzichte van de landelijke opgave staat op 1,23 TWh. 
De bandbreedte van de landelijke opgave is 0,6- 0,96 Twh. 
Wij vinden dat ons concept-bod conform de landelijke opgave dient te zijn en adviseren daarom om 
het terug te brengen naar 0,6-0,9 TWh. 
 
4. Windmolens Veluwe 
Er staan windmolens gesitueerd op de Veluwe. Voor nu en waarschijnlijk in de toekomst is het 
onmogelijk om deze uit te voeren. Houd oog dat deze windmolens niet op gemeentegrond komt. 
Houd het realistisch. 
 
 



Advies inzake de (concept-)RES 

21 september 2020 

De afgelopen periode is ook binnen de gemeente Lochem de 

nodige aandacht besteed aan het proces rondom de RES binnen 

de z.g. Cleantechregio. De Lochemse raad heeft begin 2019 met 

het college gesproken over de startnotitie die in de 

besluitvormende versie opmerkelijke elementen m.b.t. sturing 

en besluitvorming bevatte en de betreffende wethouder 

gevraagd om dit bij het bestuur van de regio aan te kaarten.  

Ten aanzien van het beoogde tempo van de Concept-RES is het 

college eerder dit jaar d.m.v. een motie geadviseerd om mede gelet op Covid-19 landelijk enige 

temporisering voor te stellen. Gelukkig heeft de rijksoverheid dit zelf ook onderkend en is er een 

vertraging van enkele maanden toegestaan.  

De RES is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord en een door vele gemeenten gevoelde verplichting 

om actief bij te dragen. Toch is er ook veel kritiek: hieronder is dat verwoord in een aantal 

uitgangspunten en stellingnames: 

- De totstandkoming van de concept-RES kent belangrijke democratisch omissies. Het is 

formeel het college dat hier over gaat. De Raad, de gekozen vertegenwoordiging van de 

inwoners, komt pas aan bod bij het laatste, definitieve bod maar de ‘strijd’ is dan al lang 

gestreden omdat de centrale overheid niet zal accepteren dat een lager bod gedaan zal 

worden. Daarnaast is het gebaseerd op een Klimaatakkoord dat niet of nauwelijks 

democratisch getoetst is en waarbij belangrijke partijen actief geweerd zijn om hun inbreng 

te plegen;  

- De keuze is beperkt tot zon en wind: ieder weldenkend mens weet dat er veel meer 

mogelijkheden zijn om de CO₂ te verlagen maar vermoedelijk zeer bewust worden (in deze 

fase) andere varianten uitgesloten; 

- Inwoners zijn de afgelopen periode onvoldoende betrokken geweest: ook als Covid niet was 

uitgebroken dan zijn er serieuze opmerkingen te maken over de wijze waarop inwoners van 

de regio betrokken zijn in dit proces en zij hun zegje hebben kunnen doen respectievelijk hun 

ideeën hebben kunnen delen. Als voorbeeld kan worden genoemd dat enquêtes zich 

kenmerkten door een inhoudelijk beperkt aantal keuzemogelijkheden en 

vooringenomenheid; 

- Ook insprekers hebben zich sterk verbaasd over de hoogte van het concept-bod: dit is 

immers veel hoger dan op basis van de indicatoren gevraagd wordt; 

- Inspraak door een fors aantal inwoners en organisaties heeft geleerd dat er nauwelijks 

voorstanders gevonden kunnen worden van de plannen die de concept RES beschrijft en dat 

betrokkenen zich grote zorgen maken over de effecten van de RES op hun leefomgeving en 

die van de fauna. Daarmee is er geen draagvlak, een van de belangrijkste pijlers van de 

beoogde transitie; 

- De landelijke politiek heeft de afgelopen dagen de nodige opmerkingen geplaatst bij energie 

uit wind en zon: als bekend heeft een motie in de 2e Kamer waarin onderzoek naar 

kernenergie gedaan wordt voldoende draagvlak gevonden. Deze motie vond haar oorsprong 

in het feit dat wind en zon onweersproken onvoldoende soelaas gaan bieden in het kader 

van de beoogde transitie; 



- Minister Ollongren (Binnenlandse zaken) heeft zeer recent aangegeven dat wind niet op land 

maar op zee thuishoort en dat zonne-energie vooral op daken zou moeten plaatsvinden. Dit 

staat haaks op het eerder door haar en anderen uitgedragen beleid dat wind voor een 

belangrijk deel op land zou moeten staan. Bovendien verwijst het naar de zonneladder, die 

veronderstelt dat je ‘van hoog naar laag’ werkt en eerst gebruik maakt van bestaand dak-

areaal. Met deze ingrijpende koerswijziging geeft het kabinet (de minister spreekt immers 

functioneel en politiek namens het kabinet) aan dat de uitgangspunten die ten grondslag 

liggen aan de strategie bijgesteld zijn en de verhouding wind op zee versus wind op land niet 

meer overeenkomen met de eerder geformuleerde uitgangspunten en dat dak voor 

zonneweides gaan. Hiermee komt het op basis van de RES geformuleerde aanbod van de 

regio geheel op losse schroeven te staan. Overigens kan Mw Ollongren zich hiermee scharen 

in het rijtje van dhr Kamp en Wiebes die beiden los van elkaar deze mening publiekelijk op 

een eerder moment geduid hebben. Ook niet onbelangrijk is de snoeiharde kritiek van 

voormalig minister Plasterk: deze heeft meervoudig en publiekelijk ongezouten kritiek  op 

zowel proces als inhoud rondom de transitie;  

- Politieke partijen die zich warm lopen voor de 2e kamer verkiezingen van maart 2021 en 

delen hun partijprogramma’s: de VVD heeft al een paar jaar geleden afgesproken dat er 

maximaal 6.000 MW wind op land mocht komen en D66 heeft op 20 september verklaard 

dat wind vooral op zee moet komen en op land slecht op een beperkt aantal locaties; 

- Met de uitvoering van de plannen zal het aanzicht van de gemeente Lochem decennia lang 

zwaar aangetast zijn. Kostbare, vruchtbare landbouwgrond wordt om louter economische 

motieven ingeruild voor zonnepanelen die nadat zij maximaal 25 jaar gestaan hebben 

verantwoordelijk zullen zijn voor een non-circulaire hoop afval van ongekende omvang (‘het 

asbest van de toekomst’ volgens een van de recente insprekers). Dit geldt evenzeer voor 

windturbines: voor hetgeen na sloop overblijft is geen verantwoorde bestemming 

voorhanden. Bovendien is de vraag wat de schade aan de grond is nadat deze 25 jaar 

verstoken is geweest van een reguliere uitwisseling met zon en regen; 

- Een zonneakker van 10 hectare levert op jaarbasis evenveel zon als een centrale in 3,5 uur. 

De maatschappelijk kosten inclusief de gelden gemoeid met SDE+ van een zonnepark staan 

in geen verhouding en de bijdrage aan de duurzaamheid is zeer beperkt als je er van uitgaat 

dat de centrales hoe dan ook t.b.v. leveringszekerheid in stand moeten blijven waarbij deze 

onevenredig inefficiënt zijn als ze onvoorspelbaar als back up ingezet worden. 

- De mogelijke voordelen van turbines en zonneweiden komen pas tot hun recht als de 

geproduceerde energie vervoerd kan worden naar de locaties waar afname kan 

plaatsvinden. Liander en Tennet hebben beiden aangegeven dat zij de komende jaren niet in 

staat zullen zijn om de infrastructuur te bouwen die nodig is om de energie te distribueren; 

- Het Europese Hof heeft in juni 2020 een arrest gewezen waarin gesteld wordt dat met name 

ten aanzien van wind voordat met de bouw gestart mag worden aan de hand van strenge 

criteria onderzocht moet zijn wat de effecten van de plaatsing op de gezondheid zijn: het 

RIVM, de laatste half jaar vaker onderwerp van gesprek, heeft in een gerechtelijke procedure 

al eens gesteld dat 9% van de omwonenden nadelige effecten van plaatsing ondervindt. 

Daarmee lijkt de bouw van turbines niet dichter bij te liggen en zal in de toekomst door 

omwonenden het voorzorgsbeginsel vaker aangeroepen worden om tegen de komst van een 

turbine te protesteren. 

 

Alles afwegend is MmL van mening dat het college er goed aan zou doen om een statement te 

maken en binnen de regio maar ook richting provincie en rijk aan te geven dat zij in dit stadium en 



gelet op de zeer beperkte keuze niet wenst te participeren in de RES en geen bod zal doen. Dat dit op 

zijn minst verbazing zal wekken is voor de hand liggend: omgekeerd is een ieder het er over eens dat 

we onze omgeving met het oog op het welzijn van mens en dier tegelijkertijd onleefbaar maken. Dat 

kan nooit de bedoeling zijn van de transitie en het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

Met de recente uitspraken van bewindspersonen en 2e Kamer is echter helder dat de uitgangspunten 

van de RES, inhoudend dat zon en wind op land voor nu de smaken vormen, geërodeerd zijn. Angst 

voor een vorm van bestuursdwang vanuit provincie dan wel rijk lijkt ongegrond: de RES is immers 

slechts een strategie en verplicht niet tot het leveren van de beschreven energie door de betrokken 

gemeenten. Daar zijn particuliere initiatieven voor nodig en daar gaat de gemeente niet over. Het 

niet deelnemen aan de RES sluit niet uit dat de gemeente zelf invulling geeft aan de gemeentelijk 

vastgestelde dan wel vast te stellen visie omtrent de beoogde transitie, waarbij ook andere vormen 

dan wind en zon gebruikt kunnen worden.   

Onbetwist -want immers formeel kabinetsbeleid - is dat de uiteindelijke bijdrage van Nederland aan 

het wereldwijde klimaat (lees de temperatuur) onmeetbaar is: met dergelijke kennis is het 

onvoorstelbaar dat de gezondheid van inwoners in de waagschaal wordt gesteld en grote sommen 

geld besteed worden aan doelen die niet meetbaar zijn. Bovendien zien we dat de BV Nederland 

piept en kraakt:  wethouders waaronder onze eigen hebben de afgelopen maanden aangegeven dat 

het ondoenlijk is om de boekhouding van gemeenten in balans te houden. De kaasschaaf werkt niet 

meer en verder inboeten op primaire behoeften is onverantwoord. Laten we de rijkdom die er 

ondanks Covid-19 is op een andere manier aanwenden waarbij we primair zorgen voor een 

fatsoenlijk, menselijk en menswaardig woon- en leefklimaat in plaats van enorme hoeveelheden 

gelden te doneren aan slimme ontwikkelaars terwijl de voedselbanken floreren. 

In plaats van het braaf meehobbelen in de RES-uitvraag zou de suggestie aan de landelijke politiek  

moeten zijn dat er een objectief en wetenschappelijk gedragen onderzoek komt hoe Nederland en 

daarmee de rest van de wereld wel gediend is: laten we onszelf wat meer tijd gunnen en op basis van 

de uitkomsten een genuanceerde en realistische koers uitstippelen richting toekomst in plaats van de 

huidige halfslachtige, alarmistische aanpak die vooral economisch gedreven lijkt en gebaseerd is op 

louter politieke afspraken met een zeer twijfelachtig realiteitsgehalte.  

Dat het streven in 2030 niet haalbaar is, los van de vraag wat u er mee opschiet als het wel gehaald 

wordt, kan iedereen met een beetje inzicht in de materie duiden: dat u hier de komende jaren uw 

uitzicht voor moet opgeven en heel erg stevig voor in uw portemonnee moet graven zal hooguit 

fluisterend worden toegegeven. Wij hopen dat de wal het schip snel keert en na de komende 

landelijke verkiezingen het gezond verstand wederkeert en een Klimaatakkoord dat in geen enkel 

verkiezingsprogramma stond verhuist naar de plek waar het hoort: het milieuplein. 
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Beste meneer Van Ooijen, 

Van de op 5 maart 2020 door uw stuurgroep vastgestelde Concept-Regionale Energie Strategie 

(RES) hebben wij kennisgenomen). Op 26 mei 2020 hebben wi j de Concept-RES besproken en 

vastgesteld. 

Wij beschouwen alle Gelderse  op de volgende punten: 

•  optimale kwantiteit elektriciteit en (bijdrage aan het landelijke doel van  hernieuwbare 

energie en het Gelderse doel van 55%  reductie i n 2030); 

•  optimaal ruimtegebruik en hoe verhouden de zoekgebieden zich tot provinciale 

beleidsuitgangspunten; 

•  bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak; 

•  hoe is rekening gehouden met de effici ëntie  van het energiesysteem. 

Allereerst wi l len wi j u complimenten maken. 

Alle partners hebben stevig ingezet op een brede verkenning van de mogelijkheden in uw regio voor 

de opwekking van zonne- en windenergie. I n de ruimte ateliers i n uw regio zijn goed bezocht en 

zijn door de deelnemers grote betrokkenheid getoond. En die betrokkenheid en draagvlak is 

essentieel o m de energietransitie te laten slagen. Wi j denken dat r ichting RES 1.0 het betrekken van 

inwoners nog belangrijker zal zijn en gaan graag in gesprek over de manier waarop wij h ier in 

kunnen blijven ondersteunen. Mogelijk gespreksonderwerp is onder andere dat naast participatie 

inspraak een vorm kan  die leidt tot groter draagvlak. 

Markt 11 |  Arnhem 
Postbus 9090  6800  Arnhem 

026 359 99 99 
post@gelderland.nl 
www.gelderland.nl 
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De RES wordt i n verbinding gebracht met de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 en de Regiodeal. 

I n deze opgaven zitten op een aantal punten relaties en koppelkansen met de opgaven van de RES. 

Dit b l i jk t ook door de aanmelding van de regio voor de landelijke pi lot  en 

milieueffectrapportage". 

De regio heeft voor de concept-RES ruimte gezocht voor duurzame opwek op basis van de criteria 

kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijke acceptatie en systeemeffici ënt ie.  Binnen deze criteria 

heeft de regio gezocht naar de maximale mogelijkheden. 

Dit heeft opgeleverd, 62 windturbines en 953 hectare zonne-weides. Tezamen 1,23 TWh. Di t levert 

belangrijke bedrage aan de Gelderse 55%  reductiedoelstellingen. 

I n het traject op weg naar de RES 1.0 zullen alle partners veel punten verder uitwerken. Wi j zullen 

i n dat traject i n het bijzonder aandacht wagen voor de volgende onderwerpen. 

Regionale Structuur Warmte 

Ten behoeve van de Regionale Structuurvisie Warmte is een inventarisatie van waag en aanbod 

gemaakt i n de regio. Deze is nog niet verder uitgewerkt i n een visie die bestuurlijk gedragen wordt . 

Di t wordt opgepakt i n het proces naar RES 1.0, ook daar trekt de provincie graag samen met de 

regio partners op. 

Ten behoeve van de Regionale Structuurvisie Warmte is een inventarisatie van waag en aanbod 

gemaakt i n de regio. Ook is een beschrijving van het proces o m te komen tot deze inventarisatie 

opgenomen en zijn de stappen om te komen tot de RES 1.0 beschreven, daar trekt de provincie 

graag samen met de regio partners op. 

Kwaliteit van Landschap, Natuur en Erfgoed 

Wij werken aan een visie voor (de landschappelijke invul l ing van) zon op land, zoals aangekondigd 

i n ons coalitieakkoord. Deze is voor de zomer gereed. Hierover gaan we graag met alle regio's het 

gesprek aan richting RES 1.0. 

Vanuit de kwalitei t van het landschap bezien heeft clustering van w i n d onze voorkeur boven 

solitaire windturbines (dit heeft ook voordelen vanuit systeemeffici ënt ie) .  Het concept-bod sluit 

hier goed bij aan en richting RES 1.0 blijven wi j hier aandacht voor wagen. 

Provinciale Staten hebben i n twee moties  gewaagd om in gesprek te gaan met 

gemeenten over grootschalige opwek langs hoofdinfrastructuur. Zowel bi j bestaande projecten als 

bij de voorbereiding r ichting RES 1.0 is vanuit de regio veel aandacht voor de mogelijkheden voor 

wind en zon langs de A50 en  

Het concept-bod bevat zoekgebieden in , of in de invloedssfeer van N2000 (Veluwe en Rijntakken 

onderdeel IJsselVallei) en Gelders Natuurnetwerk. Niet al deze zoekgebieden zijn volledig 

realiseerbaar. 
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Afhankelijk van de toekomstige nog te kiezen  hebben wij twijfels over de 

vergunbaarheid van een deel van de windprojecten vanuit het kader Wet natuurbeheer. Wi j kijke 

met de regio in vervolg traject naar RES 1.0 nauwgezet mee naar de mogelijkheden. 

Integraliteit 

Onder andere i n de ateliers is er aandacht geweest voor andere opgaven, waaronder kansen i n de 

landbouwsector en op bedrijventerreinen. Wi j leveren graag een bijdrage om deze kansen samen 

met andere partners i n de regio richting RES 1.0 verder u i t te werken. 

De inhoud van deze brief is door gedeputeerde Jan van der Meer al telefonisch aan u toegelicht. 

Jan van der Meer kan de inhoud van deze br ief desgewenst ook toelichten i n de eerstvolgende 

stuurgroepvergadering. 

Wi j wensen alle partners van de stuurgroep en de projectorganisatie veel succes bij het uitwerken 

van de Concept RES naar RES 1.0. Wi j hebben er vertrouwen i n dat wi j samen werken aan een Gaaf 

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland. 

Gelderland schakelt over naar duurzame energie, omdat het moet é n omdat het kan. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 ohn Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

- provincie 
Gelderland 
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Portefeuillehouder  
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Ambitie en thema  

Ambitie 2 Duurzaam  

  

Doel van deze brief  

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: 

 

 

 over de inhoud van deze brief te overleggen 
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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 

Op 26 mei 2020 hebben wij de concept RES’en vastgesteld van de RES-regio’s Cleantech Regio, Foodvalley, 

Noord-Veluwe en Rivierenland. Op 30 juni volgde de vaststelling van de concept RES’en van Arnhem 

Nijmegen en de Achterhoek. In deze brief informeren wij u hierover.  

 

Wij vragen u: 

        a.  Kennis te nemen van de concept Regionale Energie Strategie (RES) van de RES-regio: 

- Achterhoek: https://www.resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-
res+achterhoek/default.aspx#folder=1680859  

- Arnhem Nijmegen: https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-
highres.pdf  

- Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/res/  
- Food Valley: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-

res-foodvalley  
- Noord-Veluwe: https://energiestrategienv.nl/concept-RES  
- Fruitdelta Rivierenland: https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Concept-RES-

20200331.pdf  

b. Kennis te nemen van onze provinciale rol en inzet in het proces naar RES 1.0. 

c. Aanwijzingen mee te geven voor het vervolgproces naar RES 1.0. 

mailto:post@gelderland.nl
https://www.resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-res+achterhoek/default.aspx#folder=1680859
https://www.resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-res+achterhoek/default.aspx#folder=1680859
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf
https://www.regioan.nl/media/RESAN-Voorlopig-Conceptbod-DEF-highres.pdf
https://www.cleantechregio.nl/res/
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://energiestrategienv.nl/concept-RES
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Concept-RES-20200331.pdf
https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Concept-RES-20200331.pdf
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2 Aanleiding 
 

De RES-regio’s hebben hard gewerkt aan deze concept RES’en. In de regio’s hebben we samen met andere 

partners veel ambitie laten zien. Zo zijn we met elkaar tot een heel mooi resultaat gekomen: 6 TWh. In de RES 

1.0 volgt verdere uitwerking. Daarbij willen we graag nog meer aandacht voor participatie op individueel 

inwoner niveau. Een efficiënt gebruik van de energie infrastructuur, waarbij vraag en aanbod beter in 

evenwicht zijn door een beter verhouding tussen zon en wind. Bij de uitwerking in RES 1.0 is er ook meer 

aandacht nodig voor de ruimtelijke afweging met andere belangen en koppelkansen, waaronder bijvoorbeeld 

natuur en landschap, Gelderse maatregelen stikstof, wonen en werken. 

 

 

3 Bestaand beleid c.q. kader 
 

Op 30 oktober 2019 hebben we met instemming van uw Staten (PS2019-678), het Inter Provinciaal Overleg 

(IPO) gemachtigd om het Nationale Klimaatakkoord te ondertekenen. In het Nationale Klimaatakkoord 

hebben we onder meer afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES’en). Eén 

van de afspraken is dat 30 Nederlandse RES-regio’s in 2030 samen minimaal 35 Terawattuur (TWh) aan 

duurzame energie (wind- en zonne-energie) op land op wekken. Het lijkt erop dat we dat doel gaan halen. Wij 

zijn partner in de zes Gelderse RES-regio’s.   

 

Relatie tussen de RES en de ambitie voor 55% CO2 reductie 

Alle zes Gelderse regio’s hebben in hun startdocument de ambitie opgenomen om in 2030 55% CO2-reductie 

ten opzichte van 1990 te realiseren. Deze ambitie wordt door alle partners in het Gelders Energie Akkoord 

(GEA) gehanteerd (PS2019-575). Sommige regio’s hebben een ambitie die nog verder gaat.  

PS heeft in najaar 2019 en januari 2020 ingestemd met deze startdocumenten.  

De Gelderse doelstelling van 55% CO2-reductie is ambitieus. Deze willen we realiseren samen met alle 

partners, bedrijven en organisaties in Gelderland met ons Klimaatplan (in ontwikkeling) waarvan de RES’en, 

net zoals het Gelders basispakket en het intensiveringspakket integraal onderdeel van uit gaat maken.  

 

Beoordeling van de Concept RES’en 

De Concept RES is een belangrijk ijkmoment voor alle RES-partners, op weg naar de RES 1.0.  

Wij hebben ons bij de beoordeling gebaseerd op het ‘RES afwegingskader’ ‘ (opgenomen in de handreiking 

Regionale Energie Strategie 1.1 van het NP RES) voor haar eigen weging van de concept RES’en. Het 

afwegingskader hebben we vertaald naar Gelderse criteria. De criteria sluiten aan bij het Coalitieakkoord en 

de ambities en belangen uit Omgevingsvisie en de kadernota Gaan voor gaaf. De uitgebreide beschrijving van 

de wegingscriteria staan in de bijlage bij deze brief.  

https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1462087
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De wegingscriteria zijn:  

1 optimale kwantiteit van elektriciteit en warmte 

2 optimaal ruimtegebruik,  

3 bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak 

4 efficiëntie van het energiesysteem. 

 

   

4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 

In het algemeen zijn we tevreden met wat er ligt. Alle zes de regio’s hebben zich ingespannen. En er liggen 

goede biedingen. Maar deze moeten ook gezien worden als een momentopname in een proces dat nog tot 1 juli 

2021 loopt. Dus daar waar een regio nu nog slechter scoort is er de mogelijkheid om dit de komende maanden 

te verbeteren. In de bijlage vindt u een uitgebreider overzicht van de weging per regio. In deze brief beperken 

we ons tot een beschrijving op hoofdlijnen. 

 

Ad 1. Optimale kwantiteit van elektriciteit en warmte 

Wat valt positief op? 

Alle Gelderse Concept RES’en samen tellen op naar bijna 

6 TWh een mooie score. Daarnaast hebben twee regio’s 

de ambitie geuit om te onderzoeken of in RES 1.0 een 

hoger bod mogelijk is (Foodvalley verhoging met 0,25 

TWh en Rivierenland wil minimaal een verdubbeling van 

0,63 TWh). Als alle plannen gerealiseerd worden dan 

betekent dit een forse bijdrage aan de Gelderse 

doelstelling van 55% CO2 reductie tov 1990. De uitkomst 

van een doorrekening van de 6 TWh in het Energie 

Transitie Model leidt met de eerder gebruikte standaard 

tot ca. 50% CO2 reductie. Een belangrijke kanttekening 

hierbij is dat dan wel de basismaatregelen zoals 40% geschikte daken vol met zonnepanelen, energiebesparing 

1,5% per jaar en een maximaal evenwicht tussen zonne-energie en windenergie (waarmee een betere 

aansluiting bij vraag en aanbod mogelijk is) is gerealiseerd. En dat is nog niet het geval.  

 

Wat heeft aandacht nodig in de uitwerking van RES 1.0? 

In alle RES-regio’s is met ondersteuning van de provincie vraag en aanbod van warmte onderzocht. Dit 

opgeleverde inzicht is input voor de Regionale Strategie Warmte. Hieruit blijkt dat er beperkt mogelijkheden 

zijn voor grootschalige toepassing. Daar waar er wel mogelijkheden zijn worden deze verder uitgewerkt. Maar 

de meeste gebieden zullen daarom moeten kijken naar all electric toepassingen en de mogelijkheden voor 

duurzame opwekking daarvan. 
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Ad 2. Optimaal ruimtegebruik 

Wat valt positief op? 

De meeste regio’s hebben in de ruimtelijke ateliers scenario’s ontwikkeld die tot zoekgebieden hebben geleid. 

Dit helpt bij de concretisering in RES 1.0. De organisatie van de ateliers heeft de provincie ondersteund. 

De zoekgebieden zijn in deze fase van concept RES grotendeels globaal van aard. Op dit niveau zien wij in de 

concept RES’en, niet veel belemmeringen op basis van het bestaande omgevingsrecht en kadernota Gaan voor 

Gaaf.  

 

Wat heeft aandacht nodig in de uitwerking van RES 1.0? 

Met de ‘Gelderse koers op opwekken van zonne-energie op land’ willen we bereiken dat zonne-energie zo veel 

mogelijk in bebouwd gebied wordt opgewekt. Waar dat op land gebeurt, moet dit op een verantwoorde manier 

gebeuren. Deze koers wordt nu in samenspraak met de RES-regio’s ontwikkeld en is voor de uitwerking RES 

1.0 een kader.  

De Veluwe is een belangrijk natuurgebied. Door de unieke waarde is er maar heel beperkt ruimte voor het 

opwekken van hernieuwbare energie volgens de huidige inzichten en wetgeving. De RES-regio’s met 

grondgebied op de Veluwe onderzoeken nu de (on)mogelijkheden van opwekken van windenergie op en 

rond de Veluwe. Dit onderzoek steunen wij. De uitkomsten hiervan zijn leidend voor het benoemen en 

de uitwerking van eventuele zoekzones op of rond de Veluwe in RES 1.0.  

In de regio Noord Veluwe moet ook aandacht gegeven worden aan beperkingen vanwege weidevogel-

gebieden in relatie tot de zoekgebieden.  

In de verdere uitwerking moet rekening gehouden worden met de Aanvullende Strategische Voorraden 

(ASV’s) drinkwater, de verstedelijking, klimaatadaptatie, Gelderse maatregelen stikstof en laagvliegroutes 

(nationaal) en hoe we het bereiken van beleidsdoelen kunnen combineren (Koppelkansen). 

De RES’en zijn nu nog vaak opgebouwd op basis van lokale inzichten en belangen. In de RES 1.0 willen we 

graag meer een blik vanuit regionaal perspectief. Denk aan een betere ruimtelijke inpassing door clustering, 

realisatie langs verkeersinfrastructuur en rekening houdend met de structuur van een kleinschalig landschap. 

Ook de relatie met het elektriciteitssysteem vraagt aandacht, omdat dit ruimtelijke consequenties heeft. 

 

Ad 3. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak  

Wat valt positief op? 

De samenwerking tussen de partners is in alle regio’s gegroeid. Alle colleges van B&W, DB van 

Waterschappen en GS hebben de Concept RES’en vastgesteld. 

De regio’s spannen zich in om belangengroepen en (maatschappelijke) organisaties te betrekken. Alle 

regio’s hebben een eigen website, nieuwsbrieven en er worden diverse (digitale) bijeenkomsten 

georganiseerd. De opgelegde beperkingen door COVID 19 maakte dat een aantal fysieke bijeenkomsten 

met stakeholders niet door zijn gegaan, maar een aantal regio’s hebben wel mogelijkheden gezien om 

digitaal stakeholders te betrekken. 
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Wat heeft aandacht nodig in de uitwerking van RES 1.0? 

De RES 1.0 is een meer gedetailleerde uitwerking. Daarom is dit het moment om inwoners ook individueel 

meer te betrekken. Inwoners moeten de kans krijgen de plannen te kennen, zich hierover een mening te 

vormen en er wat van te vinden. 

De gemeentelijke inspraakverordeningen stellen ook eisen aan het betrekken van inwoners bij de 

totstandkoming van nieuw beleid. Inwonersparticipatie loopt, al of niet gecoördineerd door de regio, vooral 

via de gemeenten. Ook de provincie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in deze. Nog niet alle regio’s 

hebben een uitgewerkt participatieplan. 

 

Ad 4. Efficiency van energiesystemen 

Wat valt positief op? 

Alliander heeft voor alle regio’s een analyse gemaakt van de impact op het netwerk van alle RES’en.  Deze 

vormt de basis voor een verdere uitwerking en keuzes in RES 1.0. 

 

Wat heeft aandacht nodig in de uitwerking van RES 1.0? 

Er is sprake van scheefgroei in de plannen voor het aanbod van zonne- en windenergie (75/25). Dit is 

ongunstig voor het elektriciteitsnetwerk. In de RES 1.0 kijken we daar verder naar. Ook landelijk is hier 

aandacht voor. Daarnaast vragen aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk tijd. Nieuw te bouwen 

onderstations vragen bijvoorbeeld al snel een ontwikkeltijd van minimaal zeven jaar.  

 

 

5 Financiële consequenties 
 

Niet aan de orde 

 

6 Proces en evaluatie 
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Bovenstaande figuur schetst de belangrijke momenten in het RES-proces. In de bijlage vindt u een uitgebreide 

toelichting. Als gevolg van de opgelegde beperkingen door COVID 19 is het RES-proces vier maanden in tijd 

vooruitgeschoven. Dit gebeurde mede op ons verzoek aan het NP RES dat we samen met de voorzitters van de 

zes stuurgroepen hebben gedaan. 

 

Waar zetten we tot RES 1.0 op in? 

 

1. Deelname in de RES als partner 

We zijn partner en medebesluitnemer over de zes Gelderse Regionale Energie Strategieën. 

We nemen deel in stuurgroepen en werkgroepen van de RES-regio’s. Vanuit die rol geven we vanuit onze 

belangen in de RES mede vorm aan de RES 1.0.  

De provincie neemt het initiatief tot het houden van een bovenregionaal atelier. Dit om de ruimtelijke kansen, 

of juist aandachtpunten over de regio- en provinciegrenzen heen in beeld te krijgen. De resultaten zijn dan 

weer input voor RES’en 1.0. 

De zes Gelderse concept RES’en zijn dus nu ook al van ons. Dat betekent dat de RES ook geborgd moet 

worden in ons eigen beleid. De schaarse ruimte in Gelderland, met haar bijzondere natuur en landschap, zorgt 

ervoor dat belangen en ruimteclaims, voortdurend met en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Dat is 

niets nieuws en binnen de RES-zoekgebieden is dat natuurlijk niet anders. En niet alleen voor ons. Het 

dilemma van conflicterende en concurrerende belangen in de schaarse ruimte wordt door alle RES-partners 

gevoeld. De afspraak in het Klimaatakkoord is dat alle partijen bereid moeten zijn hun beleid aan te passen. 

Die bereidheid tonen wij ook. Tegelijkertijd gelden in natuurgebieden ook een aantal wettelijke beperkingen. 

Dat is van toepassing in de N2000-gebieden. Via de Wet Natuurbescherming en via de omgevingsverordening 

stellen wij gebruiksbeperkingen aan de mogelijkheden binnen het Gelders Natuur Netwerk. De ruimte voor 

voornoemde gebruiksmogelijkheden worden binnenkort ter besluitvorming voorgelegd met de aanpassing van 

onze verordening. We onderzoeken bij concrete casussen wat de (on)mogelijkheden van zonnevelden of 

windmolens zijn in natuurgebieden. Maatwerk in deze casussen leert ons wat er wel en wat niet kan, zodat het 

leefgebied van diersoorten niet aangetast wordt.  

Mocht aanpassen van beleid naar aanleiding van afspraken in de RES aan de orde zijn dan zal hier expliciet 

besluitvorming over volgen, bijvoorbeeld door aanpassing van de omgevingsverordening. Het vaststellen van 

de concept RES’en alleen is niet voldoende. Mocht het om landelijke of Europese kaders gaan dan trekken we 

hier samen met de regio in op richting Rijk en Europa. 

 

2. Ondersteunen van de regio’s 

In het traject naar de Concept RES’en hebben wij ons ingezet om de regio’s te ondersteunen. Dit doen wij in 

overleg met de regio’s. De regio’s waarderen onze ondersteuning. Dit blijven we doen in het traject van 

Concept RES naar RES 1.0. Wij werken aan de ondersteuning van gemeenten bij het inrichten van 

participatie. Wij blijven de projectorganisatie voor de RES’en in de regio’s in ieder geval tot RES 1.0 

ondersteunen. Ook handhaven we bestaande subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld de ondersteuning van 
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energiecoöperaties. Ook zetten we actief in op kennisontwikkeling en kennisdelen door te starten met Ronde 

tafelgesprekken en COP’s (Community of Practice) samen met onze partners in het GEA. Ook na het 

vaststellen van de RES 1.0 willen we verder ondersteunen bij de uitvoering met versnellingsteams. 

 

3. We werken door aan de realisatie in ontwikkeling zijnde projectplannen 

Veel van deze plannen zitten in de zogenoemde pijplijnprojecten die ook onderdeel zijn van de concept RES 

naast de zoekzones die nog nader geconcretiseerd worden. 

 

4. Beleidsmatige uitwerking in samenspraak met de partner in de RES-regio’s 

We maken een beleidskader opwek zonne-energie op land met als doel een betere landschappelijke inpassing, 

aandacht voor biodiversiteit en mogelijkheden voor lokale participatie in projecten, zoals toegezegd bij de 

behandeling van de perspectiefnota. 

De RES 1.0 wordt vastgelegd in het omgevingsbeleid van gemeenten, waterschappen en provincie. De 

aanpassing van de huidige provinciale verordening en de ontwikkeling van de nieuwe provinciale 

omgevingsverordening geven meer mogelijkheden om gebiedsafhankelijk afwegingen te maken.  

We werken samen in de RES-regio’s aan een participatie aanpak passend bij onze Omgevingsvisie. Dit passen 

we toe bij het ontwikkelen van de RES 1.0. 

Ook werken we samen met LNV, EZK en een aantal groene organisaties aan het project Natuur inclusieve 

Energietransitie dat tot doel heeft te komen tot een beter beleid voor natuur, windenergie en 

hoogspanningsverbindingen, waarmee er wellicht meer mogelijkheden komen voor windenergie in de 

toekomst én een betere staat van instandhouding van soorten. 

 

5. We nemen samen met Alliander het initiatief voor het maken van een systeemstudie 

Deze onderzoekt wat de vraag en aanbod van energie is en de impact daarvan op het net. Het gaat hier om de 

totale ontwikkeling van vraag en aanbod naar energie. De RES’en zijn hier onderdeel van. Vanwege de 

doorlooptijd van de studie kan dit input zijn voor de RES’en 2.0 en verder. 

 

6. Lobby 

In alle concept RES’en wordt het samen optrekken in een lobby richting rijk benoemd. Het gaat dan om het 

wegnemen van belemmeringen en invullen van randvoorwaarden (voor zon op dak, zon op land, windenergie, 

netcapaciteit, het benutten van gronden van overheidspartijen, waaronder gronden van Defensie, het 

Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail, etc.). Dit doen wij samen met de RES-regio’s en daar waar 

aan de orde in IPO-verband. 

 

Evaluatie 

Het Nationaal Programma RES  en het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) voeren in de zomer Peer to 

Peer reviews uit. Deze kwalitatieve analyse geeft informatie voor het delen van kennis over de RES’en 

onderling en inventariseert belemmeringen voor de uitvoering van de plannen, zodat NP RES die kan 

agenderen. Denk aan belemmeringen rondom wet- en regelgeving, kosten/baten, netcapaciteit, impact van de 

verhouding opwekken van wind- en zonne-energie en verankering in de Omgevingswet en dergelijke. In 
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februari 2021 komt PBL met een doorrekening van de plannen. Op basis hiervan worden inhoudelijke 

aandachtspunten meegegeven voor de uitwerking van de RES 1.0. 

De provincie faciliteert een tussentijdse evaluatie naar de samenwerking in de RES. De RES gaat uit van een 

langjarige samenwerking tussen partners. Daarom is het goed om tussentijds ook te kijken hoe deze 

samenwerking loopt. Wat vinden we dat er goed gaat? Waar zien we verbeterpunten? De resultaten komen in 

september 2020 beschikbaar. We kunnen deze benutten in de vervolgtrajecten.  

Op uw verzoek hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de beste voorbeelden voor draagvlak en participatie 

in het RES-proces. De resultaten van dit onderzoek heeft u al gekregen (PS 2020-003057). 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

John Berends - Commissaris van de Koning 

Henrice Wittenhorst - plv. secretaris 

 

 

Bijlage: 

- Uitgebreide beschrijving RES-proces, weegcriteria en overzicht van de weging per regio 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Voorst 



 

    Motie 

 “RES PUBLICA” (publieke zaak) 
       (versie 20 september 2020) 

Onderwerp: Zienswijze van de raad voor de stuurgroep RES
1
   

De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 21 september 2020, 

overwegende dat: 

 de gemeenteraad zijn zienswijze mag geven over de Concept RES 1.0; 

 de mogelijkheid om hierover met de inwoners te communiceren minimaal is geweest; 

 inwoners uitvoerig hebben gereageerd op de Concept RES; 

 de gemeente Voorst een Voorster Energie Strategie (VES) heeft opgesteld met behulp van de inwoners; 

 de VES slechts gedeeltelijk in de Concept RES is terug te vinden; 

 de raad van Voorst middels de motie “Proces VES-zienswijzen op de Concept RES” van 20 april 2020 een 

procesvoorstel heeft gedaan om de raden beter te betrekken in het RES-proces; 

 de wereld sinds de startnotitie niet heeft stil gestaan maar de stuurgroep in haar reactie van 18 juni 2020 

angstvallig vasthoudt aan de procesafspraken zoals vastgesteld in de startnotitie; 

van mening dat: 

 de termijn om met behulp van onze inwoners de RES 1.0 voldoende evenwichtig te laten worden veel te 

kort is om hiervan een kwalitatief goed product te mogen verwachten; 

 onduidelijk is wat de juridische status is wanneer een gemeente in 2021 niet instemt met de dan 

voorliggende RES 1.0; 

 

draagt het college op om de stuurgroep namens de raad van Voorst de volgende zienswijze mee te geven: 

 

 de reacties van onze inwoners serieus te nemen en te voorzien van commentaar van de stuurgroep; 

 dat de raad van Voorst vindt dat de termijn om te komen tot een RES 1.0 met draagvlak onder onze 

inwoners en raden volstrekt te kort is; 

 dat de raad van Voorst grote twijfel heeft of hij onder deze omstandigheden in 2021 zal kunnen 

instemmen met de RES 1.0; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Twello, 21 september 2020 

Paul Jonkman (D66) 

Robert Bosch (Gemeente Belangen) 

Bert Visser (PvdA-GroenLinks) 

                                                           
1
 RES: Regionale Energie Strategie. Voorst valt binnen de Cleantech Regio = Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 

Lochem, Voorst en Zutphen 



 

 
 

 
Motie  

(versie 11 september 2020) 

 

 
 
Onderwerp: Zon op daken 

 
 
De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op 21 september 2020,  
 
overwegende dat: 

 zon op daken geen onderdeel is van de concept RES; 

 in paragraaf 4.4.2. wordt beschreven dat de extra opwek naast de autonome groei van zonne-
energie op daken gebruikt wordt om de doelstelling van 55% CO2 reductie en uiteindelijk 
energieneutraliteit in 2030 te halen; 

 er al een hoop beperkingen zijn om zon op daken te realiseren (SDE subsidie, ongeschikte daken, 
tekort aan stimulerende maatregelen, minder rendement ten opzichte van grootschalige opwek 
etc.); 

 
van mening dat: 

 de Cleantech Regio alom bekend staat om het formuleren van een torenhoge 
duurzaamheidsambitie, maar de eigen Cleantech Regio Monitor anders uitwijst; 

 zon op daken als een soort bonus wordt gezien; 

 gemeenten intrinsieke motivatie krijgen om zon op daken te stimuleren indien dit zorgt voor een 
afname van grootschalige opwek van energie; 

 gemeenten eerder geneigd zijn om grootschalige opwek te stimuleren op het moment dat zon op 
daken gezien wordt als een bonus en niet meetelt in de opgave; 

 
draagt het college op de stuurgroep kenbaar te maken dat: 

 zon op daken een onderdeel moet zijn voor de opgave van 52% CO2 reductie in plaats van een 
middel voor het behalen van de doelstelling van 55% CO2 reductie en uiteindelijk het doel van 
energieneutraliteit in 2030; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Twello, 21 september 2020 
 
Robert Bosch (Gemeente Belangen) 

https://www.cleantechregio.nl/ctr-monitor


 

 
 

 

Motie  
(versie 19 september 2020) 

 
 
Onderwerp: Energieopslag (bijvoorbeeld waterstof) 
 
 
De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op 21 september 2020, 
 
 
overwegende dat: 
 

• de beschikbaarheid van lokaal opgewekte zonne- en windenergie sterk afhankelijk is van het weer; 
• naast de lokale opwek van deze energie ook de lokale opslag van energie een belangrijke rol speelt in 

de continuïteit van energielevering; 
• opslag van energie in Nederland nog in de kinderschoenen staat; 
• het Rijk via het Wobke-Wiebes fonds 20 miljard Euro ter beschikking heeft gesteld voor projecten op 

het gebied van fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs; 
 
van mening dat: 
 
• ontwikkeling van nieuwe technieken nodig is om de energietransitie op lange termijn mogelijk te ma-

ken en rendabel te houden; 
 
draagt het college op: 
 
• bij de CleanTechRegio het punt “Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie 

in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas” een hogere prioriteit te geven; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Twello, 21 september 2020 
 
Bert Visser (PvdA-GroenLinks) 
Paul Jonkman (D66) 
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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Besluit Vergadering van 13 oktober 2020

Team Programma's Projecten en 
Processen

2020_BW_00467 Wensen en bedenkingen bij de concept RES 
Cleantech Regio - Informerend

Zaaknummer: 161284
Portefeuillehouder: Harry Matser
Openbaar
Ja
Embargo
Nee

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de 
Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; 
mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit  de Cleantech Regio te informeren over de wensen en bedenkingen van onze 
gemeenteraad bij de concept RES, via toezending van het verslag van het forum van 10 september 
2020.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis nemen van de Weergave van de inwonersavonden op 1 en 3 september en 
dit verslag tevens toe te zenden aan de Cleantech Regio. 

Motivering
Aanleiding en context
Op 4 maart 2020 heeft u besloten: 

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor de Cleantech 
Regio.
Besluitpunt 2
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Het college besluit de concept-Regionale Energiestrategie aan te bieden aan de raad, zodat deze
wensen en bedenkingen daarover kan uiten.

Er zijn inwonersavonden gehouden op 1 en 3 september 2020. De concept RES is behandeld in de 
vergadering van het forum van 10 september 2020. De resultaten hiervan kunnen worden 
aangeboden aan de Cleantech Regio. De regio stuurt de concept RES eind oktober naar het Nationaal 
Programma RES. In de komende periode volgt de ruimtelijke uitwerking en toetsing op haalbaarheid, 
randvoorwaarden en draagvlak. In juni 2021 wordt volgens planning de RES 1.0 afgerond. 

Argumenten
Tijdens de inwonersavonden zijn vooral vragen gesteld over windturbines, warmtetransitie en de 
planning van de Regionale Energiestrategie. Voor de vragen en antwoorden verwijzen we naar de 
bijgevoegde terugblik op de inwonersavond. 

In het gemeentelijk forum van 10 september 2020 hebben veel fracties aandacht gevraagd voor 
participatie en inbreng van inwoners bij de verdere uitwerking van de RES. Over de gemeentelijke 
ambitie tot opwekken van energie waren de fracties verdeeld. De wensen en bedenkingen van de 
raad zijn terug te lezen in het verslag van de forumvergadering. 

Het forum heeft aangegeven dat zij graag wordt geïnformeerd over de verdere besluitvorming over de 
concept-RES.

De verslagen van de inwonersavonden en het forum kunnen naar de Cleantech Regio worden 
gestuurd. 

Bijlagen
1. 20201013 brief aan Cleantech Regio met wensen en bedenkingen.pdf
2. 20200910 Forumverslag RES Cleantechregio 2020-CONCEPT.pdf
3. 20200903 Verslag inwonersavonden concept RES op 1 en 3 september 2020.pdf



 

 

Aan het bestuurlijk overleg RES Cleantech Regio 

t.a.v mw E. van de Vlekkert 

H.W. Iordensweg 17 

7391 KA  TWELLO 

      

 

 

 

 

Inlichtingen bij: Laura van der Poel Telefoon: 14 0575 Bijlage(n): 2 

Team: P-3 Zaaknummer: 161284 Uw bericht van: <datum> 

Onderwerp: concept RES Datum:  oktober 2020 Uw nummer:       

         

 

Geacht bestuurlijk overleg, 

 

Hierbij zenden wij u de wensen en bedenkingen van onze gemeenteraad bij de concept Regionale Energie Strategie. 

De concept- RES is behandeld in ons forum van de gemeenteraad op 10 september 2020. Voor de wensen en 

bedenkingen van het forum verwijzen we naar het bijgevoegde verslag van die vergadering.  

Op 1 en 3 september hebben wij inloopbijeenkomsten gehouden voor onze inwoners. De weergave van deze 

bijeenkomsten is tevens als bijlage bijgevoegd.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Vragen 

Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Laura van der Poel, team P-3. Dit kan via 

telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@Zutphen.nl. Wilt u als u een bericht stuurt het zaaknummer 

vermelden? 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

burgemeester en wethouders van Zutphen, 
de burgemeester,     de secretaris,  
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Forumverslag 10-09-2020 

Concept-Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 

2020 (10-09-2020) 

Datum 10-09-2020   

Tijd 19:00 - 21:00  

 

Zaal Burgerzaal 

Behandeling Informerend 

Openbaarheid Openbaar 

Voorzitter Y.J.A. ten ten Holder 

Griffier M.J.E. van den Berg-Platzer 

 

Aanwezig namens Naam 

GroenLinks D. Logemann en M.T.E. Westerik 

SP S.G.J.G. de de Groen 

PvdA F.J.G.M. Manders en M.M.M. Moester 

Burgerbelang M.G.S. Siemes 

D66 P van der Van der Hammen en H. Brouwer 

VVD A. van van Dijk en H. Hissink 

CDA G.H. Brunsveld 

Stadspartij G.J.H. Pelgrim 

BewustZW A.W. Jansen 

ChristenUnie B Westerhof 

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld  

 

Portefeuillehouder(s) H. Matser 

Ondersteuners E Koning, S van Galen 

Pers nee 

Publiek 9 

Insprekers nee 

Verslag van de vergadering 

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial over de Regionale Energie Strategie (hierna 

RES). 

We zijn hier vanavond bij elkaar omdat het college u graag wil informeren over de Regionale 

Energiestrategie (RES), de voortgang van Zutphen – Energieneutraal en de actuele 

ontwikkelingen, zoals de komende Transitievisie Warmte (TVW). 

Tijdens deze bijeenkomst zoomt het college concreter in op de RES, de genoemde gebieden, 

het vervolgproces van de RES en de verdere uitwerking van de genoemde locaties. Op het 

grondgebied van de gemeente Zutphen is een aantal opwek locaties voorgesteld. Deze locaties 
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maken onderdeel uit van een bod dat de regio doet richting rijk om haar bijdrage te verrichten 

in de energietransitie. 

Momenteel is het college met de voorbereidingen bezig voor het formuleren van de 

transitievisie Warmte (TVW). Deze visie geeft inzicht hoe de toekomstige warmte 

gerealiseerd wordt als de gemeente Zutphen afstapt van aardgas. Momenteel doet het college 

al een aantal stappen hierin met de aanvraag van rijkssubsidie voor het realiseren van een 

warmtenet in het Waterkwartier en de verkenning voor het benutten van restwarmte van het 

bedrijventerrein. 

Eveneens aanwezig voor een toelichting is de coöperatie Zutphen Energie. Coöperatie 

Zutphen Energie is een belangrijke partner van de gemeente Zutphen in de uitvoering van het 

Zutphense energiebeleid en is op allerlei vlakken actief op de energietransitie. 

Over het concept Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 2020 kan het Forum 

wensen en bedenkingen aangeven wat zij van de concept-RES vinden. Het verslag van deze 

vergadering wordt door het college naar de Cleantechregio gestuurd. Op die manier neemt de 

regio kennis van de wensen en bedenkingen van de raad. 

Over het raadsvoorstel Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019 dient het Forum aan te 

geven of dit raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raad van 21 september 2020. 

Tevens kunnen eventuele opmerkingen aan het college worden meegegeven om te betrekken 

bij toekomstig beleid. 

Het programma van de avond bestaat uit twee delen, het eerste deel is als volgt 

-          Welkom door wethouder Harry Matser 

-          Concept RES en korte vooruitblik TVW 

-          Vragen en discussie 

Daarna volgt het tweede deel: 

-          Toelichting coöperatie Zutphen Energie 

-          Evaluatie Zutphen Energieneutraal 

-          Afsluiting door de forumvoorzitter 

Dan geef ik nu het woord aan het college. 

College: Welkom aan de heet Van Stockum, het Forum en het publiek. Dit is het decennium 

van aanpakken en actie. Dat is ingewikkeld, want  we leven in een klein land met veel 

mensen. Duurzaamheid heeft twee pijlers: een pijler economie: voor het behoud van 

werkgelegenheid. Een tweede pijler is de pijler sociaal. 

De RES wordt in alle gemeenteraden besproken. Op 1 oktober 2020 wordt de concept-RES 

verstuurd. Nederland loopt niet voorop in het tegengaan van klimaatverandering. We willen 

5/12



graag met inwoners in gesprek hoe klimaatverandering te realiseren. De presentatie wordt 

gegeven door Edwin Koning van de ambtelijke organisatie. 

Edwin Koning: (Zie bijgevoegde presentatie). De RES is een structureringsinstrument. We 

werken samen met gemeenten en met Liander. Nu ligt de concept RES ter bespreking voor. In 

de concept RES willen we in zon en wind een balans maken. Gemeenten hebben een nieuwe 

rol met betrekking tot energie. Vroeger moesten we aan het gas, nu moeten we van het gas af. 

Het is van belang vanuit de raad alle wensen en bedenkingen mee te geven voor de definitieve 

RES. 

SP: Warmte uit de rivier, Helbergen. Kan dat uit de RES worden gehouden en kunnen we dat 

in een apart Forum behandeld krijgen? 

College: Prima. 

SP: Er wordt gesproken over enthousiaste inwoners? Er waren slechts 5 raadsleden en 2 

inwoners. Hoe gaan we mensen betrekken? 

Edwin Koning: Er zijn twee inwonersavonden geweest. Op de laatste avond waren er 30 

mensen aanwezig. We voelen wel aan waar de discussies liggen. 

SP: De definitie van "veel" is verwarrend voor mensen. Wij vonden de opkomst bedroevend 

weinig. 

VVD: Er zijn 100 hectare zonnepanelen, 17 windmolens. Het gaat om de regio, kan dit 

worden uitbesteed aan de regio? 

College: Er zijn twee inwonersavonden geweest. Op dinsdag waren er 15 bezoekers, op 

donderdag waren er 30 bezoekers. Dat is ook het maximum aantal wat in Coronatijd aanwezig 

mochten zijn. In de cleantechregio is er lang gedebatteerd over de hoeveelheid zonnepanelen 

en de hoeveelheid windmolens. De 30 deelnemende regio's moeten kijken wat er in de eigen 

regio kan worden neergezet. 

Burgerbelang: Zutphen gaat 40% van de windenergie verzorgen in de Cleantech? Graag 

meer duidelijkheid over de ambities. 

College: We hebben zo niet aan tafel gezeten, we hebben niet precies uitgerekend wie 

hoeveel gaat verzorgen. Er is onderzoek gedaan door een bureau wat er kan in Zutphen: dat 

zijn 12 windmolens. We hebben in de onderhandelingen gekeken naar wat mogelijk is. 

Burgerbelang: Zutphen gaat 30 megawatt opwekken. In de hele Cleantechregio is dat 75 

watt. Dat is 40%, is dat realistisch? 

College: We kijken niet op die manier, er is gekeken naar de beschikbare mogelijkheden. 

Hier speelt de driehoek: duurzaamheid - economie - sociaal. 

Burgerbelang: Deze ambities willen veel mensen niet. Het gaat hier om gemeenschapsgeld. 

GroenLinks: Het is een vraag voor de wethouder of dit realistische en behapbaar is. 
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College: Dit Forum gaat over de concept-RES met zoekgebieden. De RES wordt iedere twee 

jaar aangepast. Wat nu wordt voorgesteld is onderzocht door het bureau en realistisch. Uit een 

enquete blijkt dat veel Zutphenaren voor zon en wind zijn. 

Burgerbelang: We hebben al veel ambities gezien. 

GroenLinks:Ik vertrouw op de onderzoeken van het buro en op de uitkomsten van de 

enquete. 

SP: De wethouder zegt 9 windmolens in Leesten? 

CDA: Wat is de definitie van "zoekgebied"? In Zutphen komen 14 windmolens, in Lochem 

zijn er 3? Mensen willen wel windmolens maar niet in de eigen achtertuin. We doen een 

oproep om inwoners goed te betrekken. Inwoners moeten beter worden geïnformeerd. Wij 

vinden de opkomst van de inwonersavonden erg mager. Inwoners moeten beter worden 

betrokken om onvrede onder de inwoners te voorkomen. 

GroenLinks: Waar staat het CDA in deze kwestie? 

CDA: Wij zijn er van overtuigd dat inwoners beter betrokken moeten worden. Je moet meer 

uitleggen: veel inwoners weten niet wat RES betekent. Wat wordt verstaan onder 

"zoekgebieden"? 

College: Het gaat over de RES. Wat behelst dat? Er wordt 93% CO2 gereduceerd ten 

opzichte van 1990. Nederland is verdeeld in 30 regio's. Het verhaal is abstract. Toch proberen 

we om mensen te betrekken, maar dat is best ingewikkeld. 

D66: Dit klinkt vrijblijvend. Heb de indruk dat we hoge ambities hebben op het gebied van 

windenergie, namelijk 9 windmolens. Wat is de ambitie van het college in de Cleantechregio? 

College: Het is een zoekgebied omdat de "hoe-vraag" nog moet worden beantwoord. 

Daarvoor hebben we het onderzoeksburo en het goede gesprek met inwoners. 

PVDA: De RES wordt om de twee jaar vernieuwd. Nu willen we 9 windmolens. Over 2 jaar 

kan blijken dat het niet nodig is? Of mis ik iets? 

College: Dat zie ik ook zo. 

ChristenUnie: Wat gaat er gebeuren als de raad niet instemt? Wat zijn de kosten om de 

plannen te realiseren? Graag een nadere toelichting op de besparing. 

College: In het voorjaar van 2021 moet u een besluit nemen over de RES. Indien er geen 

instemming is, dan is het onduidelijk wat er dan moet gebeuren. 

D66: Nu krijgen we een presentatie van de mogelijkheden. Nu wordt nog geen besluit 

genomen. De inspraak wordt nog meegenomen. 

College: Ja. We hebben de kosten in ons hoofd geprent. We kijken liever naar wat het 

oplevert. Ik wil vragen vanuit dat perspectief te kijken. 
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Burgerbelang: Ik adviseer het ministerie juist om dit niet te doen omdat de kosten niet 

inzichtelijk zijn en de ambities te hoog. 

College: Besparing: we kijken hoe we minder energie kunnen verbruiken. We willen 

woningen zo goedkoop mogelijk energiezuinig maken. 

ChristenUnie: Waarom zijn burger zonnepanelen niet meegenomen? 

College: Dat valt onder kleinschalige opwek. De RES gaat over grootschalige opwek. Het is 

wel degelijk een belangrijke stap in de energietransitie. 

GroenLinks: De richting is goed maar de ambitie komt niet tegemoet aan de provinciale 

afspraken. Er zijn nu 9 windmolens. Op termijn komen er meer windmolens bij. De RES is 

vaag over de zonnevelden.  Kijk naar het zonnepark in Hengelo Gelderland, zo kan het ook. 

De opgave van de windmolens, een grote stap is nodig. Het is een forse opgave. Waarom is er 

niet gekeken naar de Geessinkweg als locatie? 

Burgerbelang: Dit zijn de zoeklocaties, waarom verder zoeken? 

GroenLinks: We willen geen locaties schrappen, maar vinden de ambities mager. 

Eigenaarschap, de concept RES is 50% eigenaarschap. Daar zijn we het mee eens, maar 

willen dat wel strakker vastleggen. 

Voorzitter: Dan gaan we nu over tot het geven van de wensen en bedenkingen. 

Stadspartij: Opslag wind, energie en warmte ook meenemen in de RES, idem innovatie 

waterstof. 

GroenLinks: De richting is goed maar de ambitie komt niet tegemoet aan de provinciale 

afspraken. Er zijn nu 9 windmolens. Op termijn komen er meer windmolens bij. De RES is 

vaag over de zonnevelden.  Kijk naar het zonnepark in Hengelo Gelderland, zo kan het ook. 

De opgave van de windmolens, een grote stap is nodig. Het is een forse opgave. Waarom is er 

niet gekeken naar de Geessinkweg als locatie? 

CDA: Graag opnemen het beter betrekken van inwoners. 

ChristenUnie: Aandacht voor besparing, burgerparticipatie en kosten. 

SP: Bewoners beter betrekken, mis ambitie voor industrie. Meer diversiteit. 

Burgerbelang: Zutphen moet tegen zichzelf beschermd worden in de Cleantech. Meer 

samenwerken in de regio in plaats van iedere gemeente voor zichzelf. Meer opslag in 

woningbouw. 

PVDA: Is 1,2 terrawatt genoeg ten opzichte van de landelijke ambitie? Verplichting om op 

nieuwbouw zonnepanelen te plaatsen. 

VVD: Energiebesparing, reële ambitie, maatschappelijk verantwoord, goede communicatie, 

meer regionaal regelen. 
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D66: Bedenkingen :Meer evenwichtige verdeling in de Cleantechregio. Evenwichtigheid is 

echter ver te zoeken. Het lijkt er op dat Zutphen een groot gedeelte van de taken qua 

energieneutraliteit op zich neemt. Zeker als je kijkt naar het aantal geplande windturbines. 

Ook pleiten wij voor realiteitszin: ambitie is mooi, maar kun je de geplande projecten als 

gemeente waarmaken? Voorbeeld windenergie: Vaststellend dat er voor Zutphen 9 

windmolens mogelijk zijn langs de zuidas (Broekgebied). We lezen in de concept RES lees 

dat er voor het bedoelde gebied aanzienlijke technische belemmeringen zijn o.a., dat de 

"technische ruimte zeer beperkt" is. Daar zit dus een aanzienlijk risico dat je als gemeente dit 

niet kunt waarmaken. 

Wensen: Blijf vooral de burgerparticipatie onderhouden en waar mogelijk versterken: zowel 

bij besluitvorming als bij uitvoering. Creëer draagvlak. Zeker in deze bijzondere corona tijd, 

waar bij veel mensen het gevoel leeft, dat maatregelen van bovenaf worden opgelegd en 

mensen niet gehoord worden. 

Wij constateren dat er om de twee jaar een actualisatie gaat plaatsvinden. Onze wens is dan 

ook dat er een scherpe analyse en daadwerkelijke  heroriëntatie plaatsvindt, aangezien door de 

snelle technische ontwikkelingen wij als maatschappij worden ingehaald door nieuwe 

technieken die een andere uitrol cq. bijstelling van wind- en zonne energie noodzakelijk 

maken. 

BewustZW: We moeten het proces beter laten verlopen dan bij Eefde West. De ambities 

moeten realistisch zijn. Er is onvoldoende informatie: er moet meer informatie komen. We 

moeten winst halen uit energetische energie. Bewoners moeten beter worden betrokken. 

Voorzitter: Bedankt voor alle inbreng. Dan sluit ik nu dit onderwerp en gaan we over op 

Zutphen Energie Neutraal en de evaluatie.  

Advies 

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad 
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Bundeling reacties op de Concept RES Cleantech Regio - gemeente Apeldoorn 


Periode maart t/m september 2020 


 


 


 


Logo gemeente Apeldoorn 


  







Inleiding  
 


Dit document bevat een bundeling van de reacties die in de periode maart t/m september 2020 zijn 


ingebracht op de Concept Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio in de 


gemeente Apeldoorn.  


Het betreft een diversiteit aan inhoudelijke vragen, opmerkingen of klachten die via diverse kanalen, 


online en offline, bij de gemeente Apeldoorn in de periode maart t/m september 2020 zijn 


binnengekomen.  


 


Belang van dit document 


Al deze reacties zijn van waarde voor het vervolgproces. Ze laten zien waar vanuit de Apeldoornse 


samenleving vragen, knelpunten en bezwaren liggen, waarmee rekening gehouden moet worden bij 


de verdere uitwerking van de Concept RES. 


 


Input voor het Cleantech Regio RES-proces 


Om die reden zijn deze reacties gebundeld in dit document. Dit document zal als input dienen voor het 


vervolguitwerking van de Concept RES tot de RES 1.0 in de periode van oktober 2020 t/m juli 2021.  


• Dit document wordt aan de Apeldoornse gemeenteraad ter beschikking gesteld en ook openbaar 


gepubliceerd op de Cleantech Regio RES-website: www.cleantechregio.nl/res. Op dit platform 


komen ook de bundelingen van de opgehaalde reacties uit andere Cleantech RES gemeenten, 


zodat alle reacties voor iedereen transparant terug te vinden zijn.  


• Daarnaast wordt dit document ingebracht in de vervolg atelier-sessies voor de uitwerking van de 


Concept RES die in oktober 2020 van start gaan. 


• Na 2 september is het reactieformulier op de het Cleantech Regio RES-platform vervangen door 


een gerichtere vragenlijst, te benaderen via www.cleantechregio.nl/res/inwoners/vragenlijst. Deze 


staat nog open tot en met begin oktober. De antwoorden op deze vragenlijst worden nog 


samengevat in een aparte rapportage, ook per gemeente, en eveneens openbaar gepubliceerd en 


ingebracht in het vervolgproces.  


 


Terugkoppeling en vervolg 


Voorafgaand aan de vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021, vindt er een terugkoppeling plaats over 


wat er met de reacties is gedaan en worden nieuwe communicatiemomenten georganiseerd. De 


gemeente Apeldoorn zal Apeldoornse stakeholders hierover actief informeren. Nieuwe ontwikkelingen 


zijn daarnaast voor iedereen te volgen via www.apeldoorn.nl/res en via www.cleantechregio.nl/res  


 


  



http://www.cleantechregio.nl/res

http://www.cleantechregio.nl/res/inwoners/vragenlijst

http://www.apeldoorn.nl/res
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Inhoudsopgave  
 


 


1. Rode draad en type reacties 


 


2. Ingekomen reacties via het Cleantech RES-platform (online reactieformulier t/m 2 september) 


 


3. Ingekomen brieven 


 


4. Ingekomen reacties via het aanmeldformulier en Mentimeter voorafgaand aan de 


themabijeenkomst 2 september 


 


5. Verslag themabijeenkomst Concept RES 2 september, inclusief online reacties  


 


6. Ingekomen reacties op het evaluatieformulier, na afloop van de themabijeenkomst 2 


september  


 


7. Verslag Politieke Markt 17 september 







