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Onderdeel
Digitale inloop
Blok 1: Welkom, goede start
Interview/presentatie Jos Penninx, Burgemeester Voorst
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Blok 2: Inhoudelijke presentatie
Na afoop verhelderende vragen
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Blok 3: Werksessies
		
Aftrap werken in groepen
		Toelichting vraagstelling
10.35 uur
Start groepsessies
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Plenair voor terugkoppeling per groep
Afsluiting

INLEIDING
Doelstelling
In dit atelier gaat het specifiek over het ontwikkelen
van de A1 als energielandschap. We laten zien welke
ideeën er al zijn.
Vraagstelling
We stellen de vraag wat de betekenis voor de regio is
door in te gaan op de kansen die we zien: de A1 als
landschappelijke lijn en de opbrengst die ten goed
kan komen aan de regio. Daarnaast bespreken we of
we mogelijk schuurpunten zien ten opzichte van de
regionale belangen en wensen.
Het atelier was opgebouwd uit 3 blokken.
Blok 1. Introductie van Jos Penninx, Burgemeester
Voorst
Blok 2. Presentatie Guido van Loenen (Rho) over
kansen in de Energie as A1/50
Blok 3. Discussie in kleinere groepen op basis van
een aantal vragen.
Blok 1. Presentatie Jos Penninx
Wie is Jos Penninx? Lid DB WGR Stedendriehoek,
burgemeester Voorst. Jos Penninx heeft als voorzitter
van de Stuurgroep RES de ambitie om een gedragen
RES 1.0 te ontwikkelen.
Verbreding A1
Als portefeuillehouder mobiliteit is hij betrokken bij
de planvorming rondom de verbreding. Hoe kan de A1
het visitekaartje binnen de regio worden?
Als we over de snelweg rijden, wat zie je dan?
Infrastructurele ingrepen, waterdoorgangen,
energieopwekking of een groene structuur? Is het de
ruimtelijke beleving of verschillende objecten die als
metafoor gelden voor kwaliteit in de regio? Naast de
A1 zone als visitekaartje van de regio, richten ons ook
op de meekoppelkansen. Een goede visie hierop is
belangrijk.
De overheid moet zich in de ontwikkelingen tonen als
een betrouwbare en zorgvuldige partij. Als je visie en
ambitie hebt, kun je ook de bevolking meekrijgen voor
goede plannen.

Draagvlak in regio door regionaal denken: bottom up of
top down?
We hebben een groot probleem, het klimaatakkoord
moet hiervoor de oplossing bieden, als overheden
hebben we beloofd om ons hiervoor in te spannen.
Omgevingswet zegt: “betrek iedereen”, kom tot goede
besluiten.
De RES is in de eerste fase met een topdown proces
begonnen, met weinig betrokkenheid van de burgers.
Wij zijn nog met een visie bezig, projectontwikkelaars
van energie hebben al contact met grondeigenaren.
Zolang het abstract blijft interesseer het
niemand eigenlijk nog en komen burgers niet op
inspraakavonden. Als het eenmaal in de openheid
komt waar de windmolen echt kan komen, dan staan
de kranten er vol van. Dit lijkt niet de goede volgorde.
Uitdaging is om bottom up en topdown bij elkaar te
brengen.
De heer Penninx roept op om tot een inspirerende
gebiedsvisie voor de regio te komen. Zorgvuldige
processen. Goede regionale ateliers moeten hier
invulling aan geven. Integraal en collegiaal. Stop met
abstracties, maak het inspirerend en concreet. De
lusten en lasten moeten duidelijk zichtbaar worden.
Start met ‘no regret’ maatregelen.
De druk op het proces is hoog. Doelgericht maar
breed – integraal – kijken. In de A1 en A50-zone
kan dat iconisch vanuit kwaliteit zijn. Mogelijke
koppelkansen met de A50/A1:
•
Woningbouw locaties
•
1 miljoen bomen
•
Bedrijventerrein
•
Mobiliteitshubs
Enthousiasmerende en verbeeldende producten.
Betrouwbare en inspirerende vormgeving, dan
bestuurders ook overtuigd. Veel succes vandaag
gewenst!!!!

INSPIRATIE
Blok 2. Presentatie Guido van Loenen met inspiratie
voor energieopwekking en hubontwikkeling rondom de
snelwegen A1 en A50.
Energie en infrastructuur lijken een logische
combinatie. Hier is veel dynamiek, bedrijven en
mobiliteit en er wordt energie gebruikt.
Meerdere opgaves komen samen in de A1 en A50
zone. Meerdere schalen en snelheden komen hier
samen. Hoe past het opwekken van energie hierin?
Wat speelt er in de snelwegen zone?
De modernisering van mobiliteit
• Schone mobiliteit
• User based, gepersonificeerd
A1 als energieproducent voor de regio
• Bermen en taluds inrichten als
energieparkchermen en vangrail als plekken voor
opwekken van zonne-energie
• Energieleverancier / afnemer van segmenten aan
verzorgingsgebieden in regio
Ruimtelijke kwaliteit
Wat is belangrijk als het gaat om beleving?
• Zichtbaarheid
• Zonering
• Stad/land
• Landschappelijke kwaliteit
Het opwekken van energie kan ook van iconische
kwaliteit zijn in zogenaamde hubs. Bij
vormgeving is ook het panorama en de
bewegingssnelheid relevant.

Ook de opgaves vanuit klimaat en natuur komen
uiteraard langs de snelwegen voor.
Aan de randen van steden en langs de snelwegen
kunnen mobiliteitshubs ontstaan. Hier ligt mogelijk
ook de toekomst van de logistiek:
• Meer vervoersbewegingen
• Grotere voertuigen, schonere voertuigen
• Schaalvergroting en verkleining
• Smart, dynamisch, on demand
Bij bedrijventerreinen langs de snelwegen komt het
bij elkaar brengen van vraag en aanbod aan de orde:
• Koppeling logistiek aan bedrijventerreinen en
knopen in regionaal netwerk
• Rustpunt & overslagpunt van groot naar
kleinschalige distributie naar all-electric
• Energiehub, exposure van de nieuwste
technieken: high tech, slimme architectuur, clean
en lean
Reacties:
Juist bij snelwegen ook naar de omgeving kijken.
Samenhang op grotere schaal is hier relevant (ook
andere regio’s). Dat geldt voor de IJssel precies
hetzelfde vanuit Doesburg tot aan Zwolle.

De verknoping tussen mobiliteit en
INLEIDING

energie kan op veel verschillende manieren. Goede
locaties daarvoor zijn de
 Energie
en infrastructuur
verzogringsplaatsen
waar
energie kan worden opgewekt,
 Dynamiek
maar er liggen ook andere
meekoppelkansen zoals
 Meerdere
opgaves
komen
toeristische
overstappunten,
verkoop van lokale producten en
samen
horeca.
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 Mobiliteitshubs

De toekomst van logistiek
 meer vervoersbewegingen
 grotere voertuigen, schonere
voertuigen
 schaalvergroting en verkleining
 smart, dynamisch, on demand

Biogas
Van concept RES naar RES 1.0

Bron: Sophia van den Berg, 2014

Biogas
Van concept RES naar RES 1.0

VERKNOPING

VERKNOPING

 TOP

 Langs A27, Nieuwegein

Bron: duurzamelogistiek.nl

 Bezoek aan de regio
 Horeca
 Recreatie met beperkte
automobiliteit

ConceptRES

 Restaurant met
streekproducten
 Supermarkt met
streekproducten
 Coöperatie van lokale boeren
 Toeristisch overstappunt
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GROEPSSESSIES
Blok 3. Aantekeningen naar aanleiding van de
deelvragen in de discussiegroepen
1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• Wat is het alternatief?
• Het is een stuk efficiënter
• Niets doen levert in de toekomst problemen op in
de elektriciteitsvoorziening. Geef gronden in het
bestemmingsplan de bestemming ‘energie’. Is
het een optie om bewoners uit te kopen? Zoals bij
‘Ruimte voor de Rivier’?
2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
+
efficiënter door clustering
+
vraag en aanbod bij elkaar
+
clustering schept kansen voor nieuwe energie
industrie
+
kans voor identiteitsvorming van Clean Tech 		
industrie
+
Fijn als het op bedrijventerreinen kan. Hier is
minder weerstand
+
Revenuen moet duidelijker terug naar de
bewoners
+
Concentratie op een paar plekken zorgt voor
‘minder’ processen
Ingrepen roepen veel weerstand op bij
bewoners. Of het nu groot- of kleinschalig is
Er is veel ‘topdown’ nodig voor een energie
hub
Inpassen van lokale initiatieven is lastig
Wie is de eigenaar?
Wie gaat over de spelregels en revenuen?
Niet iedereen vindt de energielandschappen 		
fraai
Grote investering in 1 keer nodig.
3. Waar liggen binnen de Clean Tech regio kansen om
energie HUBS te realiseren?
• De Mars
• Voedsel industrie

•
•
•

In nabijheid van energieopwekking bij de ‘buren’
Bij bedrijventerreinen
Bij de grote energievraag

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel te
ontwikkelen?
• Stations met capaciteit
• Eekterveld, hier wordt gewerkt aan de uitbreiding
van het bedrijventerrein, er is ruimte beschikbaar,
en er is een verdeelstation (ook is de Provincie
bezig met vernattingsstudie)
Een ontwikkelaar is aan het informeren bij boeren
voor grondaankopen. Snel duidelijk gemeentelijk
beleid nodig.
5. Is meer wind ten opzichte van zon bespreekbaar?
• Er inmiddels ook steeds meer weerstand tegen
zon
• Boeren willen meer wind
• Er zijn zorgen over wie verdient aan wind
• Hoe tijdelijk is een windmolen en een zonnepark?
6. In hoeverre nemen we eventueel extra maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor indicatoren
benoemen?
• Prioriteiten van afweging: bijvoorbeeld ‘Niet in
natura 20000 en op andere gevoelige kavels’
7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch?
• Koppeling biedt vele voordelen en gaat gepaard
met ruimtelijke koppelingen.
• Pas op met lock-in van niet-duurzame restwarmte.
• Onderzoek voor mogelijke koppeling zeker nodig.
Anders gemiste kans.
8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 2050
en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel voor
lokale plannen?
• Moet een energie hub een platform zijn voor
lokale initiatieven en energiecorporaties?

GEBIEDSOPGAVEN

•
•

•
•

Gedeeld eigenaarschap?
Gemeentegrens overschrijdende Hubs als
samenwerking tussen gemeentes. De Hub is een
aantasting van het leefgebied van bewoners. Die
gaan niet bij voorbaat de vlag uithangen. Er zijn
relatief weinig satelliet stations geschikt voor
kleinschalige initiatieven. Deze minihubs inzetten
voor lokale initiatieven
XL in hubs bij verdeelstations. ‘Small’ en lokaal in
kleine stations
Verdeelstation worden ingericht voor de lange
termijn met bijbehorende ingeschatte capaciteit.
Gemak van de aanpassing af van restricties en
beschikbare gronden

9. Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen een
proces van systeem optimalisatie?
• Meervoudige afweging kaders
• Duidelijke spelregels

 Bedrijventerrein

Van concept RES naar RES 1.0
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Koppeling logistiek aan
bedrijventerreinen en
knopen in regionaal netwerk



Rustpunt & overslagpunt
van groot naar kleinschalige
distributie naar all electric



Energiehub, exposure van
de nieuwste technieken:

Andere aspecten vanuit de plenaire samenvattingen:
• De regio is groen en landschappelijk, dit moet zo
blijven
• De beleving van de automobilist is minder
belangrijk dan die van de inwoner
• De snelwegenzone als visitekaartje wordt wel
breed herkend
Tot slot
De inzet van energiehubs lijkt een kansrijke aanpak
die de efficiëncy kan vergroten en de algemene
impact op de transitie in de regio verkleinen. Grote
aandacht dient uit te gaan naar het aanwijzen van
deze gebieden en het ontwerpen van deze nieuwe
energielandschappen.

high tech, slimme
architectuur, clean en lean

Van concept RES naar RES 1.0
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 Natuur
 Waterretentie
 Recreatie
 Snelwegpanorama

Van concept RES naar RES 1.0

Groep 1

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
1. Wat is of waaruit bestaat het nieuwe energielandschap rond de snelwegen? Welke onderdelen bevat deze
weg en hoe prominent mogen ze zijn. (Denk aan zowel schaal als uitstraling)
• Lastig begrip
• Ook op de snelweg zelf werden voorbeelden gegeven, maar technieken zijn nog niet rijp.
• Dit leidt over het algemeen tot futuristische plaatjes, maar denk ook na over concrete haalbare functies en
vormgeving
• Koppeling met biogas lastig
• Wat zijn de concrete ontwikkelingen, veel techniek nog vooral een belofte
• Vlug zand in de ogen
• Abstract concreet maken
• Kansen voor specifieke clusters van voorzieningen inpassen
• Adagium van oudsher: koppel energie aan infrastructuur
• Stop functies klakkeloos bij toch al verpest en verstedelijkt landschap: van deze gedachte moeten we af
• Insteek anders: je mag het zien
• Energie-highway: meer voor 2050 dan al voor 2030
• Snelwegvista is één van de perspectieven
• Denken in logische clusters op strategische plekken, ook functionele aanleiding

Groep 1

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
2. Zijn er andere opgaves rondom de snelwegen of specifiek voor de Cleantech regio. Wat zijn de
meekoppelkansen?
• Bedrijventerreinen: aansluiting vraag en aanbod en bij afritten
• Verzorgingsplaatsen plus plus,
- Maar past dat in kleinschalig Nederland (er is al een grootschalige dichtheid)
- Gaat niet vanzelf: eigendom / omwonenden / weinig goede voorbeelden

• HUBs: ontwikkelopgaven formuleren: potentiele locaties / functies / vormgeving / haalbaarheidskansen door
clustering zoals opslag koppeling met snelladen, niet overal, op strategische plekken / business case / niet
alle functies hebben grote ruimtelijke impact / wat is het minimale haalbare programma, wat is de grote
belofte

Groep 1

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
3. Waar liggen mobiliteitshubs en waarom?
• Koppeling met energiehubs, snelweg en bedrijventerreinen
4. Waarin onderscheiden de A50 en de A1 zich in het nieuwe energielandschap en in hoeverre leidt dit tot
andere keuzes rondom energie?
• A1: internationaal, doorsnijdt veluwe, bedrijventerreinen
• A50: nationaal, vergeten snelweg, langs de flank van de veluwe

Groep 1

Op de kaart

Groep 1

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
5. . Hoe stuur je de beleving vanaf de snelweg? In elke gemeente anders of zijn er centrale afspraken mogelijk? En
hoe gaan we om met omliggende regio’s?
• Wat is het perspectief: vanuit de snelweg(theater), het ‘energielandschap’ is namelijk ook de achtertuin van
aanwonenden.
• Bij landschapsplan bij verbreden is snelwegbeleving uitgangspunt geweest
• Hoe: grof, meeslepend of kan het ook subtieler? Een keuze om te maken, de sturingscultuur ligt meer op subtieler
• Regisseur bepaalt wel degelijk heel veel
• Grensgebied Liander en Ennexis en twee provincies is lastig
• Connectie beter maken Provincies en RWS?
• RES jammer dat Deventer er niet inzit, je kunt de provincies er dan lastiger in samenhang bij betrekken
• Aanpassing wetgeving noodzakelijk
6. Kunnen we wel echt structurele bijdrage leveren langs de snelwegen? Is voldoende schaal haalbaar of is het
symbolisch (en is dat erg)? En welke oplossingen zijn er bijvoorbeeld voor versnipperde grondgebieden?
• Ja, structurele bijdrage mogelijk, mits met clustering op strategische plekken. Snelweg is niet alles bepalend.

Groep 2

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
1. Wat is of waaruit bestaat het nieuwe energielandschap rond de snelwegen? Welke onderdelen bevat deze
weg en hoe prominent mogen ze zijn. (Denk aan zowel schaal als uitstraling)
• Dominante driehoek
• Energie als in volle gang, wincabines zijn aanwezig. Doorpakken op kansen
• Gebied coöperaties betrekken, aantrekkelijk gebied
• Snelwegen onderdeel Europese corridors (voorbeeld: Amsterdam- Baltische staten). Duurzame corridor
• Kruispunt met IJsel en Twente kanaal (noord-zuid) (oost-west)
• Zie de regio als groter geheel, niet op zichzelf
• Economisch aspect; Twee RES’sen . Koppeling met overige RES’sen is belangrijk. Ook economische risico’s;
falen energiesysteem.
• Waar welke hubs, koppelen aan bedrijventerrein nodig? Kleine en grote kunnen met Smart energy solution
werken  Ambities
• Partijen niet betrokken of mogen en kunnen doen wat ze willen  haast met wet en regelgeving

Groep 2

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
2. Zijn er andere opgaves rondom de snelwegen of specifiek voor de Cleantech regio. Wat zijn de
meekoppelkansen?
• Verbreding van A1 aan de orde: bewoners zitten niet te wachten op recreanten die het gebied in gaan. A1 is
voor A naar B. Geen toeristische opstapplekken langs de snelweg.
• Beleid uit gemeente aansluiten. Meer kansen voor agrariërs langs de A1, zij willen investeren in energie
3. Waar liggen mobiliteitshubs en waarom?
• Los van A1 of A50 is Lochem een voorbeeld, Twente kanaal belangrijke infrastructuur lijn (belangrijke as)
Geïnvesteerd in tweede sluis
• Holten bedrijventerrein
• Grenzen uit de weg gaan om te stimuleren
• Beekbergse broek – kansen voor warmte
• Energievoorzieningen die goed weg te werken zijn. Niet te dominant bij bebouwde omgeving
• Blijven nadenken over wind in bestaand bos, A1 energiecorridor. Is de impact echt groot?
•
•

Onderzoek naar doen. Hoe ervaart een recreant de windmolen in het gebied
In bos hoge windmolens nodig, deze zijn nodig voor meer energieopwekking. Deze kunnen in het bos staan met de A1 als leidraad.

Groep 2

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
4. Waarin onderscheiden de A50 en de A1 zich in het nieuwe energielandschap en in hoeverre leidt dit tot
andere keuzes rondom energie?
• Basis is al anders, ander landschapstype , waar al iets speelt verbreden.
• A1 en A50 niet op zichzelf benoemen, maar benoemen in verschillen van beleving

Groep 2

Op de kaart

Groep 2

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
5. Hoe stuur je de beleving vanaf de snelweg? In elke gemeente anders of zijn er centrale afspraken mogelijk? En
hoe gaan we om met omliggende regio's?
• Ambitie om centraal aan te sturen. (A1 zone magazine staan ambities; uitstraling o.a.)
Is het nodig om de snelwegen open te houden? Geluidsoverlast en doorsnijdt het landschap
Meer structuur aan A1 dan A50. Bedrijventerreinen die ontwikkelen is meekoppelkans
Epe: vitaliseren bedrijventerrein met zon op dak (doelstelling)
Corridor; minder overlast creëren, meer gebruik van maken
• Klanten zijn jongeren. Vinden zij de beleving van de snelweg ook belangrijk? Hoe stuur je hierop en hoe zien zij de
ontwikkeling? Laat jongeren meedenken. Nu de kans om mee te laten denken.
6. Kunnen we wel echt structurele bijdrage leveren langs de snelwegen? Is voldoende schaal haalbaar of is het
symbolisch (en is dat erg)? En welke oplossingen zijn er bijvoorbeeld voor versnipperde grondgebieden?

Groep 3

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
1. Wat is of waaruit bestaat het nieuwe energielandschap rond de snelwegen? Welke onderdelen bevat deze
weg en hoe prominent mogen ze zijn. (Denk aan zowel schaal als uitstraling)
• Korte termijn 2030: (makkelijker haalbaar)
• Nut: geluidswal met zonnepanelen. Energie opwekking bij op en afritten. Pal achter een geluidswal (de
1miljoen bomen)
• Noodzaak: verbreding,
• Lange termijn 2050: (lange planning en veel onderzoek nodig)
• Nut:
• Noodzaak:
• Balans tussen energie en groen noodzakelijk. Niet de snelweg volleggen. Niet alle railing volledig met
zonneschermen. Houdt de groene doorzichten open.
• Windmolens als ‘marker’ voor de Cleantechregio.
• Gaat het om de beleving van de automobilist of vanuit de bewoner?
• Combineer een groene Cleant tech uitstraling met energie innovaties als visitekaartje van de regio. Houdt
waardevolle natuurgebieden mooi. Houdt ook een aantal openlandschhppen puur. Slechts kleine energie
interventies. Concentreer energie opwekking en de uitstraling daarvan in stedelijke en industrie gebied)

Groep 3

Atelier energie as A1/A50 : Blok 3
2. Zijn er andere opgaves rondom de snelwegen of specifiek voor de Cleantech regio. Wat zijn de
meekoppelkansen?
• Klimaatopgave
• Bedrijventerreinen
• Verhoogde zonneparken om zicht op open landschappen te behouden
• Lokale knooppunten rondom gemeentes kunnen ook wordne gebruikt. Niet alleen bij de A1. Gemeentes
willen (vracht)verkeer concentreren rond de randen, en niet het centrum in. (lange termijn)
• Kansen in (pakket en pallet) distributie via verzorgingsplakken
• Grotere verzorgingsplekken met meer faciliteiten (overnachtingsplekken vrachtverkeer)

