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Opbouw programma gebiedsatelier Oost op 13 januari 2021

Tijd  Onderdeel
13.45 uur Digitale inloop
14.00 uur Welkom, goede start
  
14.10 uur Blok 1: Inhoudelijke presentatie
  Na afoop verhelderende vragen

PAUZE

14.50 uur Blok 2: Werksessies
  Aftrap werken in groepen. Toelichting vraagstelling
14.55 uur Start groepsessies waarden en zorgen van de voorbeelduitwerkingen

15.50 uur Blok 3: Tweede ronde met afwegingscriteria en eerste advies richting RES 1.0
16.30 uur Plenair voor terugkoppeling per groep 
16.55 uur Afsluiting
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Doelstelling
In oost is binnen de regio sprake van een 
onderscheidend landschap vanaf de IJssel naar de 
oostzijde van de regio zijn er minder hoogteverschillen 
en is er relatief meer openheid. Hier is sprake van 
een andere diversiteit.

Vraagstelling
We bespreken dit atelier met name de drie 
voorstellen door de waarden en de zorgen van elke 
voorbeelduitwerking te benoemen.

Het atelier was opgebouwd uit 3 blokken. 
Blok 1. Presentatie Esther Kruit (Kruit Kok 
landschapsarchitecten) en Guido van Loenen (Rho 
adviseurs) met een toelichting van de uitwerkingen.
Blok 2. Beoordeling van de voorbeelduitwerkingen
Blok 3. Advies voor de RES 1.0

Welkom door Hildegard Bongaerts
Bij de aanvang wordt iedereen welkom geheten 
en wordt aan de deelnemers kort uitgelegd op 
welke manier het atelier vormgegeven is en wat de 
werkwijze is. De vergaderspelregels worden uitgelegd 
en de opzet van de middag. 

Blok 1. Presentatie Esther Kruit (Kruit Kok 
landschapsarchitecten) en Guido van Loenen (Rho 
adviseurs) met een toelichting van de uitwerkingen.
Tijdens de presentatie wordt de mogelijkheid geboden 
om vragen te stellen via de chat. Er zijn geen 
inhoudelijke vragen binnengekomen.

Beknopte beschrijving Presentatie 
voorbeelduitwerkingen

Er worden 3 voorbeelduitwerkingen gepresenteerd. 
Deze voorbeelduitwerkingen zijn opgehangen aan een 
leidend thema/invalshoek: 
1. Transitie vanuit het landschap (Invalshoek: 

INLEIDING
landschappelijke kwaliteit, versterken door 
transitie)

2. Transitie vanuit het energienetwerk (Invalshoek: 
systeemefficiency, beperken maatschappelijk 
kosten)

3. Transitie vanuit de gebiedsopgaven (Invalshoek: 
opgaves op gebied van landbouw, klimaat. Bottum 
Up waar het kan)

Er wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat 
om het kiezen van een voorbeelduitwerking. Ze 
worden gebruikt om vooral voor- en nadelen van de 
verschillende invalshoeken onderling uit te wisselen. 
Deze uitwisseling moet leiden tot een beslisboom en 
opbouw van argumentatie. Op basis daarvan kunnen 
ruimtelijke principes worden uitgewerkt. Hieronder 
wordt de presentatie heel kort beschreven. 

Nieuw Landschap
• Methode gebiedsontwikkeling
• Creëer nieuwe landschappen met zonne-energie
• Koppeling met andere opgave en doelstellingen
• Stapelen van geldstromen
• Hiervoor is bepaalde sturing, maat en schaal 

noodzakelijk
• Benoemen ontwikkelgebieden waar zonne-energie 

op land voorrang krijgt. 

Wat levert deze benadering op? 
In de voorbeelduitwerking nieuwe landschap worden 
9 clusters voor wind aangegeven en 3 clusters 
(zoekgebieden) voor zon.  Er zal samen een nieuw 
landschap kunnen worden gecreëerd. 

Energienetwerk
Een aantal ordeningsprincipes:
• Baseer op beschikbare capaciteit elektriciteit 

stations
• Grote windmolens en zonneparken nabij de 

elektriciteit stations (HS)
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DE STELLINGEN VOORAF
• Kleinschalige zonneparken op LS elektriciteit 

stations
• Aanwezige kabel en leidingen maximaal benutten
• Combineer vraag en aanbod

Dit leidt tot een principe model gericht op systeem 
efficiëntie
• Grootschalige energieopwekking in de nabijheid 

van verdeelstations met capaciteit 
• Rekening houdend met de restrictiekaart voor 

windenergie
• Vorming van ‘HUBS’ of energieknooppunten

Wat levert deze benadering op?
• Snellere uitvoering
• Minder maatschappelijke kosten 
• Minder ruimtelijke impact op de hele regio 

vanwege concentratie van de ingrepen
• Mogelijkheden voor koppeling met andere opgaves 

in de energietransitie

Lokale gebiedsopgaven 
Er worden enkele lokale gebiedsopgaven benoemd, 
waarbij kansen uiteen worden gezet voor de 
energieopgave.
Klimaatopgave
• Hub energie grondstoffen RWZI
• Waterretentie langs weteringen
• Waterretentie aan de bron
• Robuuste beekdalen
• Klimaatkanaal
• Vaak te combineren met zonne-energie

Dorps- en stadskernen
• Kans voor uitloopgebied voor dorpskernen: 

reductie hittestress en integreren zonnepanelen
• Boeren kunnen de opwekking van energie 

gebruiken naar een nieuwe vorm van landbouw: 
een mix van landbouw, zorg, recreatie, natuur en 
energie

• De sanering van het kassengebied bij Heerde is 
een koppelkans.

• De energie opwekking is niet het primaire 
verdienmodel 

• Exploiteren in de vorm van een coöperatie

Transitie van de landbouw
• Grondgebruik versnipperd -> kleinschalig naar 

Kringlooplandbouw
• Kansen energie: energie-erven, zonneparken, 

windturbines, biogas.

Draagvlak en autonomie
• Lokale keuzes
• Gedifferentieerde aanpak zon en wind
• Participatie en communicatie lokaal
• Maatschappelijke opties zonnemantels en 

dorpsmolens

Wat levert deze benadering op? 
• Bottom Up
• Zon en wind worden mogelijk via een 

uitnodigingskader / lokaal beleid.
• Realisering is afhankelijk van gebiedseigenaren, 

initiatiefnemers en omstandigheden
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NIEUW LANDSCHAP

9 clusters voor wind

3 clusters voor zon

Samenwerken om nieuw 
landschap te creëren.

Van concept RES naar RES 1.0

V o o r b e e l d u i t w e r k i n g

ENERGIENETWERK

Dit leidt tot een principe model 

gericht op systeem efficiëntie

 Grootschalige energieopwekking 

in de nabijheid van 

verdeelstations met capaciteit 

 Rekening houdend met de 

restrictiekaart voor windenergie

 Vorming van ‘HUBS’ of 

energieknooppunten

Van concept RES naar RES 1.0

V o o r b e e l d u i t w e r k i n g

LOKALE 
GEBIEDSOPGAVEN

 Bottom Up

 Zon en wind worden 

mogelijk via een 

uitnodigingskader / lokaal 

beleid.

 Realisering is afhankelijk 

van gebiedseigenaren, 

initiatiefnemers en 

omstandigheden

Van concept RES naar RES 1.0

V o o r b e e l d u i t w e r k i n g
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Blok 2. Beoordeling van de voorbeelduitwerkingen
Het grootste deel van het atelier stond in het 
teken van discussie in kleinere groepen op basis 
van vooraf gedefinieerde vragen. Het gesprek was 
ingedeeld in twee ronden. Bij elke gesprek zat een 
gespreksbegeleider die de antwoorden op de vragen 
direct op het scherm noteert. Zo ontstond er een 
duidelijk beeld voor de deelnemers hoe de weergave 
van het gesprek in de verslaglegging terugkomt.

In de groepsgesprekken worden twee 
vragen voorgelegd die voor elk van de drie 
voorbeelduitwerkingen moesten worden beantwoord: 
• Vraag 1 Wat is er goed aan de 

voorbeelduitwerking?
• Vraag 2 Wat kan er beter?
Verderop in dit document zijn de notitiepagina’s uit 
het gesprek letterlijk overgenomen. In samenvatting 
zijn dit de uitkomsten:

Nieuw landschap
Voordelen
• Een Grootschalig groen raamwerk borgt 

ruimtelijke kwaliteit door het landschap als geheel 
te nemen. Goed uitlegbare ordening

• Ontwerpkeuzes nemen op regionale schaal: oa. 
poortwachters en Veluwe flank

• Kwaliteiten van bestaand landschap én nieuw 
landschap kunnen worden verbonden

• Er liggen veel kansen en er is veel ontwerpvrijheid 
voor landschap, natuur en energie

• Energie opwek koppelen aan 
landschapsontwikkeling: ook financieel

• Opwek plaatsen waar het meeste wordt verbruikt. 
Vraag en aanbod kunnen bij elkaar worden 
gebracht

Nadelen
• Deze benadering houdt weinig rekening met de 

netwerkaansluitingen

VOORBEELDUITWERKINGEN
• Het betreft erg veel agrarische gronden.
• Bewoners goed meenemen vanaf de start
• Clusters nader onderzoeken en inzoomen op de 

locatie. 
• Voorkeusvolgorde voor windclusters aangeven.
• Gele gebieden lijken nog niet logisch en de 

clusters zijn te groot.

Energienetwerk
Voordelen
• Scoort positief op maatschappelijke kosten en 

snelheid.
• Realiteitswaarde: Zonder onderstation geen 

mogelijkheden voor grootschalige energieopwek.  
• Hubgedachte is erg sterk
• Mogelijkheden voor mobiliteitshubs zoals langs de 

A1
• Er worden kansen gezien om ruimtelijke kwaliteit 

rondom steden te behouden of te verbeteren. 
• Kansen voor een innovatief opwek landschap 

direct rondom Zutphen
• Windturbines bij industrie plaatsen: hubs rond 

aansluitingen en grootverbruikers
• Mooie uitdaging als ontwerpopgave, maak een 

aantrekkelijk nieuw landschap.

Nadelen
• Lastiger uit te leggen aan bewoners.
• Kansen voor lokale participatie kleiner.
• Rekening houden met de wettelijke 

mogelijkheden binnen straal van het onderstation.
• Niet elke gemeente kan zijn eigen doelstellingen 

realiseren in de voorbeelduitwerking. 
• De uitwerking is gericht op behouden wat je al 

hebt. Weinig ontwerpvrijheid. Ook bekijken vanuit 
de kansen voor een nieuwe HUB en een nieuw 
koppelstation.

• Grensgebieden: meer flexibiliteit en opwek: 
laagste maatschappelijke kosten moet de 



STARTATELIER RES 1.0 CLEAN TECH REGIO VERSLAG  7

aansluiting kunnen zijn: en die ligt wellicht bij de 
‘buren’. 

• Ontwerpopgave is mooi maar heeft ook een risico 
-> industrieel uiterlijk. 

Gebiedsopgaven
Voordelen
• Uitwerking van gebiedsopgaven biedt kansen om 

samenleving mee te nemen
• De regiekansen van gemeenten zijn groot
• Lokale betrokkenheid is groot: bottum up strategie
• De samenleving kan in stappen worden 

meegenomen: per opgave
• Kansen voor  landschapsherstel: nieuwe energie 

kan financier voor zijn
• Investeren via energie: gebiedsontwikkeling

Nadelen
• Wel socialisering van bijvoorbeeld 

grondvergoedingen meenemen
• Wel heel erg verspreid, energietransitie als sprawl
• Voor het energienetwerk is dit een enorme 

uitdaging
• Regionale samenhang moet  een randvoorwaarde 

zijn

Blok 3. Advies voor de RES 1.0
In de tweede ronde is de deelnemers gevraagd wat 
uit de voorbeelduitwerkingen aanknopingspunten 
biedt om mee te nemen naar de RES 1.0. op het 
gebied van zon, wind, realisatietijd, participatie, 
energienetwerk en gebiedsopgaven.

Adviezen
Minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap
Eigendom en zeggenschap bij zon is aandachtspunt
Ook bevolking in urbane gebieden belasten met 
zon en wind. Niet alles wegstoppen in buitengebied 
(welke solidariteit kunnen we verwachten inwoners 
buitengebied tov inwoners steden en dorpen.

Vervolgens is gevraagd mogelijke afwegingscriteria die 
belangrijk zijn bij het formuleren van de RES 1.0. te 
ordenen op basis van belangrijkheid. 
Voor wat betreft de prioritering is er geen eenduidige 
nummering zichtbaar bij de groepen. Van de 
vier groepen zijn er twee niet aan dit onderdeel 
toegekomen. Bij de andere twee groepen eindigden 
drie criteria in de top. 

Ter illustratie de top drie van een groep:
• Ruimtelijk | Landschapsbeleving  
• Kansen voor financiële participatie (50% 

eigendom en medezeggenschap)
• Draagvlak = acceptatie 
En de top 10 van een andere groep
1. Draagvlak
2. Natuurwaarde
3. Ruimtelijk | Landschapsbeleving
4. Kansen voor financiële participatie -> is 

misschien al geborgd in klimaatakkoord
5. Kwantiteit opwek / Efficiëntie van het netwerk
6. Haalbaarheid
7. Realisatiesnelheid
8. Meekoppelkansenklimaat
9. Meekoppelkansenlokale opgave
10. Gezondheid -> geborgd in wet-en regelgeving?

ADVIES
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Aanscherping
De laatste vraag voor de groep was een aanzet 
formuleren voor een aanscherping van de concept 
RES.

• Zet landschapsbeleving meer centraal
• Meekoppelkansen lokale opgave 

(maatschappelijke winst)
• Zon op dak meenemen in bod (15 kwp)
• Zon op dak combi met kleine windmolen (25 

meter) om net te ontlasten (bedrijven, agrariërs) 
(business case ca. 10 tot 12 jaar, wind ca 15 
jaar)

• Visualisatie over oppervlaktes/zoekgebieden in 
relatie tot wat je echt nodig hebt, schrikeffect 
voorkomen!

• Netwerk sprak ons aan, maar Zutphen wel erg vol. 
Let daar wel op!

• Zon te dicht bij natuur past niet vanwege 
schaduw en hoezo eigenlijk ‘nieuw landschap’?

• Nog meer inspanningen om inwoners te betrekken 
en draagvlak te creëren, coöporaties kunnen daar 
rol in spelen

• Vanuit de agrarische sector heeft wind de voorkeur 
boven zon.

• Energiebesparing moet onderdeel zijn van de RES 
om de RES tot een succes te maken.

• Actorenanalyse: wat verwacht men van wie: 
proces en mensen!

• Kansen voor financiële participatie benutten
__
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Ruimtelijke kwaliteit borgen door het landschap als geheel te nemen. Niet de 
regiogrenzen.

• Kwaliteiten van het bestaande landschap maar ook een nieuw landschap 
maken.

• Er zit een logica in qua ordening – het is goed uit te leggen.
• Qua intuïtie en gevoel  klopt het en het is ook rationaal uit te leggen. Let er 

wel op dat  je het ook goed in stappen goed vertelt naar de bewoners)
• Blij dat het mooie coulisselandschap als uitganspunt wordt genomen.
• Goede invalshoek om te clusteren
• Goede inpassingsvoorwaarden
• Goed om regionale afspraken te maken over  de ruimtelijke kwaliteit van het 

landschap. Dit geldt ook voor ecologische randvoorwaarde. 
• Verbinding tussen oude en nieuwe landschappen.

• Goed uitleggen en bewoners meenemen vanaf het begin
• Wat is er vanuit beleidskader wettelijk haalbaar = inzichtelijk maken
• Clusters nader onderzoeken en inzoomen op de locatie. 
• ( let op met verspreiden van ‘tussentijdse  kaartjes om verwarring te 

voorkomen) 
• Vanuit het landschap nog scherper de kwaliteiten benoemen nu en in de 

toekomst.
• Voorkeursvolgorde voor windclusters aangeven. 

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking energienetwerk

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Hubgedachte is heel erg sterk
• Niet alleen systeem efficiëntie maar ook andere doelen meenemen
• Mobiliteitshubs bv langs de A1
• Kans om ruimtelijke kwaliteit rondom steden te behouden of verbeteren. 
• Tijdige realisatie is mogelijk

• Moeilijker om uit te leggen aan bewoners
• Goed onderbouwen – er moet bijvoorbeeld  niet het idee ontstaan dat 

bewoners  gestraft worden omdat er toevallig een koppelstation ligt. 
• Ook bekijken vanuit de kansen voor een nieuwe HUB en een nieuw

koppelstation

Groep 1
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Je kan alleen maar tot realisatie komen door het te koppelen aan lokale en 
integrale opgave

• Op regionaal niveau afspraak maken op andere thema’s en op lokaal niveau 
de gebiedsopgaves meekoppelen / integraal  

• Integrale gebiedsanalyse meenemen. 
• Er is veel belangstelling voor kleine windmolens maar in Lochem ,de 

businesscase is tot op dit moment niet rond te krijgen. 

• De voorbeelden voor gebiedsopgaves kan beter
• Grote opgave: Woningbouwopgave, mobiliteit
• Economische voorbeelden minder gehoord
• Continuïteit en behoud van werkgelegenheid.
• Versnippering is een bedreiging – risico van verloedering.
• Regionale samenhang in spelregels en randvoorwaarde

Groep 1

Gebiedskaart

Zoekgebieden voor wind

Groep 1
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Je kan alleen maar tot realisatie komen door het te koppelen aan lokale en 
integrale opgave

• Op regionaal niveau afspraak maken op andere thema’s en op lokaal niveau 
de gebiedsopgaves meekoppelen / integraal  

• Integrale gebiedsanalyse meenemen. 
• Er is veel belangstelling voor kleine windmolens maar in Lochem ,de 

businesscase is tot op dit moment niet rond te krijgen. 

• De voorbeelden voor gebiedsopgaves kan beter
• Grote opgave: Woningbouwopgave, mobiliteit
• Economische voorbeelden minder gehoord
• Continuïteit en behoud van werkgelegenheid.
• Versnippering is een bedreiging – risico van verloedering.
• Regionale samenhang in spelregels en randvoorwaarde

Groep 1

Gebiedskaart

Zoekgebieden voor wind

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon xx

Wind

Tijd

Participatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3  
4. Welke criteria zijn belangrijk bij de afweging van de voorbeelduitwerking met als doel om te komen tot een 
aangescherpt RES 1.0.  Orden de  afwegingscriteria ’s  van belangrijk tot minder belangrijk

• Natuurwaarde
• Ruimtelijk | Landschapsbeleving
• Efficiëntie van het netwerk
• Haalbaarheid
• Realisatiesnelheid 
• Meekoppelkansen klimaat 
• Meekoppelkansen lokale opgave
• Draagvlak
• Kwantiteit opwek 
• Kansen voor financiële participatie

Groep 1
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Gebiedsatelier Oost: Blok 3  
5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES 

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Kansen om mooi landschap van te maken
• Landschap is wat grootschaliger geworden, kansrijk om zo met groen 

raamwerk en zon het landschap te herstellen voor lange termijn.
• Als je opwek naar gebied haalt, haal je mogelijk ook geld binnen voor 

landschapsontwikkeling, biedt mss wel kansen om iets in beweging te zetten
• Bij Zutphen zou je een energielandschap kunnen ontwikkelen, is niet mooi, 

maar nut is wel uitlegbaar
• Als boeren zon neerleggen en kleine windmolen nemen, hoeft niet alles op 

het net.
• Globale doorrekening van ha zon zou in dit gebied mss om 250ha gaan, is 

veel agrarische grond, maar niet zo groot als deze gele vlekken

Kunnen buren hier gebiedscorporaties ontwikkelen, dat lijkt momenteel kansrijk.

• Is een kwart van grondgebied van Lochem. 
• Dit is allemaal op agrarisch grond, die zullen daar niet blij mee zijn.
• Wie drijft dit; hoe hou je de kikkers in de wagen? Dit scenario is moeilijk 

voorstelbaar wie het gaat trekken.
• Gemeenten moeten dit in hun ruimtelijk beleid opnemen daarmee is nog 

niet gerealiseerd.
• Dicht bij bossen veel last schaduwwerking
• Zon heeft nadelige effecten op toerisme.
• Netwerk is het slechts in dit gebied, gaat niet lukken met sluiten
• Coulissenlandschap Verwolde en Harfsen, Gorssel, Dorth past mss niet zo 

goed
• Nieuw landschap lastige benadering voor neerzetten van zon , we kunnen 

het zo niet mooier maken dan het is.

Concentratie van zon op deze schaal vinden we niet zo wenselijk. Terwijl je 
kansen buiten deze vlekken dan niet kan benutten.

Is de witte vlek tussen de 2 gele vlekken niet interessant als casco landschap te 
ontwikkelen naar nieuw landschap?

Groep 2
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Gebiedsatelier Oost: Blok 3  
5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES 

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Kansen om mooi landschap van te maken
• Landschap is wat grootschaliger geworden, kansrijk om zo met groen 

raamwerk en zon het landschap te herstellen voor lange termijn.
• Als je opwek naar gebied haalt, haal je mogelijk ook geld binnen voor 

landschapsontwikkeling, biedt mss wel kansen om iets in beweging te zetten
• Bij Zutphen zou je een energielandschap kunnen ontwikkelen, is niet mooi, 

maar nut is wel uitlegbaar
• Als boeren zon neerleggen en kleine windmolen nemen, hoeft niet alles op 

het net.
• Globale doorrekening van ha zon zou in dit gebied mss om 250ha gaan, is 

veel agrarische grond, maar niet zo groot als deze gele vlekken

Kunnen buren hier gebiedscorporaties ontwikkelen, dat lijkt momenteel kansrijk.

• Is een kwart van grondgebied van Lochem. 
• Dit is allemaal op agrarisch grond, die zullen daar niet blij mee zijn.
• Wie drijft dit; hoe hou je de kikkers in de wagen? Dit scenario is moeilijk 

voorstelbaar wie het gaat trekken.
• Gemeenten moeten dit in hun ruimtelijk beleid opnemen daarmee is nog 

niet gerealiseerd.
• Dicht bij bossen veel last schaduwwerking
• Zon heeft nadelige effecten op toerisme.
• Netwerk is het slechts in dit gebied, gaat niet lukken met sluiten
• Coulissenlandschap Verwolde en Harfsen, Gorssel, Dorth past mss niet zo 

goed
• Nieuw landschap lastige benadering voor neerzetten van zon , we kunnen 

het zo niet mooier maken dan het is.

Concentratie van zon op deze schaal vinden we niet zo wenselijk. Terwijl je 
kansen buiten deze vlekken dan niet kan benutten.

Is de witte vlek tussen de 2 gele vlekken niet interessant als casco landschap te 
ontwikkelen naar nieuw landschap?

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking energienetwerk

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Spreekt meer aan dan vorige benadering, omdat hier partijen voor willen 
gaan. Betere afstemming van vraag en aanbod.

• Kan helpen bij discussie voor draagvlak omdat je het lokaal kan verwaarden
• Is goedkoper, lage mij. kosten
• Meer wind, dus betere balans
• Gedachtebolletje bij zuidkant van Deventer (6)/Bathmen (vervolg); daar 

kansen om te ontwikkelen en robuuster te maken, stedendriehoek hierin 
benutten (gebeurt nu al wat)

• Al zon in buitengebied van Lochem is weg. (tov landschapsuitwerking)
• Holten Rijssen gaat mogelijk wind plaatsen aan zuidkant A1
• A1 is toch al breekpunt in het landschap, als anderen daar al windmolens 

plaatsen, wel logisch om daar op aan te haken

• Blijft geen buitengebied over bij Zutphen, en buurgemeenten! (niet raar 
omdat daar veel industrie zit) En dus lastige acceptatie, draagvlak.

• !! Gesprekken en afstemming tussen Liander en Enexis

• !! Ook hier oplossingen handig om van kleinschalige combi bij bedrijven te 
maken van wind en zon zodat het niet op het net hoeft. Acceptatie makkelijker

• !! AFSTEMMING MET ANDERE GEBIEDEN EN DIE OP KAART KRIJGEN

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Zie meer zon, deels op andere locaties, wel veel agrarisch grond en wind 
beter verdeeld (niet zoveel bij Zutphen)

• Dit is de keerzijde van landschap.
• Kracht is bottum up en betrokkenheid
• Waterretentie dmv meren, droogte is groot probleem, manifesteert zich in 

landelijk gebied, maar ook in Zutphen, waarin de ijssel grondwater weg 
trekt. Juist rondom de stad water vasthouden, kun je goed met zon 
combineren

• Wel goed instrument om te onderzoeken/om te koppelen aan 
gebiedsopgaven

• Startpunt moeten dan ook de gebiedsopgaven zijn (haal de energie opgave 
eruit) maar vraag hoe het dan te koppelen is. De leek ziet hier geen 
koppeling met gebiedsopgaven (meer blanco erin)

• Deze kaart jaagt mensen in het harnas, niet zoveel geel op kaart zetten! 
(10.000 ha terwijl 400 ha in hele gebied nodig is) dat leidt dus tot onnodig 
veel discussie.

• Over hoeveel wind en zon hebben we het nu echt? We hebben potentie 
onderzocht, maar deze kaarten zijn afschrikwekkend

• Laat de regie een beetje schieten, terwijl je dat bij andere invalshoeken meer 
doet.

!! Behoefte per gemeente wordt niet inzichtelijk gemaakt in concept-res. 
Gemeenten willen niet wat voor andere gemeente doen. Verdeel het evenredig.

Groep 2
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Gebiedskaart

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon

Wind

Tijd

Participatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Groep 2
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Gebiedskaart

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon

Wind

Tijd

Participatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3  
4. Welke criteria zijn belangrijk bij de afweging van de voorbeelduitwerking met als doel om te komen tot een 
aangescherpt RES 1.0.  Orden de  afwegingscriteria ’s  van belangrijk tot minder belangrijk

• Natuurwaarde
• Ruimtelijk | Landschapsbeleving
• Efficiëntie van het netwerk
• Haalbaarheid
• Realisatiesnelheid 
• Meekoppelkansen klimaat 
• Meekoppelkansen lokale opgave
• Draagvlak
• Kwantiteit opwek 
• Kansen voor financiële participatie

Groep 2

Gebiedsatelier Oost: Blok 3  
5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES 

Terugkoppeling
(We zijn niet aan alles toegekomen.)

• Zon op dak meenemen in bod (15 kwp)
• Zon op dak combi met kleine windmolen (25 meter) om net te ontlasten (bedrijven, agrariërs) (business case ca. 

10 tot 12 jaar, wind ca 15 jaar)
• Visualisatie over oppervlaktes/zoekgebieden in  relatie tot wat je echt nodig hebt, schrikeffect voorkomen!
• Netwerk sprak ons aan, maar Zutphen wel erg vol. Let daar wel op!
• Zon te dicht bij natuur past niet vanwege schaduw en hoezo eigenlijk ‘nieuw landschap’?
• Nog meer inspanningen om inwoners te betrekken en draagvlak te creëren, corporaties kunnen daar rol in spelen
• Vanuit de agrarische sector heeft wind de voorkeur boven zon.

Groep 2
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Rekening gehouden met onmogelijkheden grootschalige wind en wel 
mogelijkheden kleinere initiatieven zoals dorpsmolen. Gezonde mix zon en 
wind.

• Regionale schaal ontwerpkeuzes maken: poortwachters en Veluwe flank etc. 
• Duidelijke keuzes zon: grotere eenheden/zoekgebieden aanwijzen.
• Nieuw landschap vanaf start invullen: mogelijkheden voor optimalisatie ook in 

participatieproces: bijv. nieuw bos plus energie: ruimte voor mooie nieuwe 
ontwerpen.  Ontwerpvrijheid landschap, natuur en energie.

• Stapeling van doelen

• Wat zijnde plannen van de oosterburen? Meeste ontwikkelingen A1 Deventer/ 
Holten en Rijssen grote windparken: hoofd win…bijpakken zon.  

• windsnelheid Lochem? Ligt aan te veel bebouwing in buitengebied. 
• Cluster bij de Mars: kan dat niet groter? Kijk naar de die knooppunten 

industriegebieden en infr (incl. IJssel). 
• Voor energie coöperaties (Eefde west/mars noord) locatie erg interessant in 

grotere vorm.
• Houdt nauwelijks rekening met netwerkaansluitingen (ligt op grenzen dus 

moet station bij komen). 
• Oostelijke zone lijkt open landschap maar is kleinschalig landschap geweest: 

voordeel terug naar coulisse landschap waarbij zon een mooie rol kan spelen).
• Waterberging (iets landschappelijk verdiept) in combinatie met zonenergie: 

verdroging tegen gaan! Gebied ten oosten van Lochem.

Groep 3
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Rekening gehouden met onmogelijkheden grootschalige wind en wel 
mogelijkheden kleinere initiatieven zoals dorpsmolen. Gezonde mix zon en 
wind.

• Regionale schaal ontwerpkeuzes maken: poortwachters en Veluwe flank etc. 
• Duidelijke keuzes zon: grotere eenheden/zoekgebieden aanwijzen.
• Nieuw landschap vanaf start invullen: mogelijkheden voor optimalisatie ook in 

participatieproces: bijv. nieuw bos plus energie: ruimte voor mooie nieuwe 
ontwerpen.  Ontwerpvrijheid landschap, natuur en energie.

• Stapeling van doelen

• Wat zijnde plannen van de oosterburen? Meeste ontwikkelingen A1 Deventer/ 
Holten en Rijssen grote windparken: hoofd win…bijpakken zon.  

• windsnelheid Lochem? Ligt aan te veel bebouwing in buitengebied. 
• Cluster bij de Mars: kan dat niet groter? Kijk naar de die knooppunten 

industriegebieden en infr (incl. IJssel). 
• Voor energie coöperaties (Eefde west/mars noord) locatie erg interessant in 

grotere vorm.
• Houdt nauwelijks rekening met netwerkaansluitingen (ligt op grenzen dus 

moet station bij komen). 
• Oostelijke zone lijkt open landschap maar is kleinschalig landschap geweest: 

voordeel terug naar coulisse landschap waarbij zon een mooie rol kan spelen).
• Waterberging (iets landschappelijk verdiept) in combinatie met zonenergie: 

verdroging tegen gaan! Gebied ten oosten van Lochem.

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking energienetwerk

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Rekening houden met maatschappelijke kosten en snelheid. Onderstation 
bouwen kost ca. 10 jaar (?)

• We moeten er in ieder geval rekening mee houden: realiteitswaarde. Zonder 
onderstation geen mogelijkheden voor energieopwek.  

• Zutphensbroek duidelijke definiëren: lijkt erg groot icm Brummen
• Is er wel rekening gehouden met de wettelijke mogelijkheden binnen straat 

van het onderstation: bijvoorbeeld rondom Lochem binnen straat van 5 -10 
km? 

• Niet elke gemeente kan zijn eigen doelstellingen realiseren in de 
voorbeelduitwerking. 

• Twentekanaal gebruiken als energie-as. Onderstation ligt gunstig maar de 
eigendom maakt dit last: sterke regie nodig vanuit Lochem om hier een 
energielandschap te creëren.  

• De uitwerking is gericht op behouden wat je al hebt. Je bent niet ontwerpvrij.
• Grensgebieden: meer flexibiliteit en opwek: laagste maatschappelijke kosten 

moet de aansluiting kunnen zijn: dus ook bij de buren. 

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Kansen landschapsherstel: nieuwe energie kan financier voor zijn
• Investeren via energie: gebiedsontwikkeling
• Maatwerk: andere kansen aan meekoppelen. Want dat is het startpunt in deze 

uitwerking. 
• Koppeling met de wateropgave 

• Meer versnippering landschap: 
• Qua invulling opportunistische kaart: wind niet reel. Kaart geeft idee dat er 

heel veel mogelijk is. Realisatie kan achterlopen door langere processen.
• Inrichting Dorterbeek net klaar: is hier nog ruimte/mogelijkheden voor zon icm

waterberging? 

Groep 3
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Gebiedskaart

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon - Zoeken naar minder en grotere 
zoekgebieden (aandachtspunt lokale 
besluitvorming)

- Beste zonlocaties liggen verste van het 
netwerk…taak voor netwerkbeheerder

- Mooie kans kleinschalig landschap terug te 
brengen

Wind - Nieuw bos icm wind en/of zon. 
- In coulisselandschap  geen wind 

(noordoosthoek)
- Realiseer wat er aan wind technisch 

mogelijk is 

- Realiseer wat er aan wind technisch mogelijk 
is 

Tijd - Langere termijn in relatie met onderstations

Participatie - Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap

- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt

- Ook bevolking in urbane gebieden 
belasten met zon en wind…niet alles 
wegstoppen in buitengebied (welke 
solidariteit kunnen we verwachten 
inwoners buitengebied tov inwoners 

      

- Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap
- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt
Ook bevolking in urbane gebieden belasten 
met zon en wind…niet alles wegstoppen in 
buitengebied (welke solidariteit kunnen we 
verwachten inwoners buitengebied tov
inwoners stedelijk gebied) lusten en lasten 

  

- Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap
- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt
Ook bevolking in urbane gebieden belasten 
met zon en wind…niet alles wegstoppen in 
buitengebied (welke solidariteit kunnen we 
verwachten inwoners buitengebied tov
inwoners stedelijk gebied) lusten en lasten 

  

Groep 3
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Gebiedskaart

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon - Zoeken naar minder en grotere 
zoekgebieden (aandachtspunt lokale 
besluitvorming)

- Beste zonlocaties liggen verste van het 
netwerk…taak voor netwerkbeheerder

- Mooie kans kleinschalig landschap terug te 
brengen

Wind - Nieuw bos icm wind en/of zon. 
- In coulisselandschap  geen wind 

(noordoosthoek)
- Realiseer wat er aan wind technisch 

mogelijk is 

- Realiseer wat er aan wind technisch mogelijk 
is 

Tijd - Langere termijn in relatie met onderstations

Participatie - Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap

- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt

- Ook bevolking in urbane gebieden 
belasten met zon en wind…niet alles 
wegstoppen in buitengebied (welke 
solidariteit kunnen we verwachten 
inwoners buitengebied tov inwoners 

      

- Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap
- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt
Ook bevolking in urbane gebieden belasten 
met zon en wind…niet alles wegstoppen in 
buitengebied (welke solidariteit kunnen we 
verwachten inwoners buitengebied tov
inwoners stedelijk gebied) lusten en lasten 

  

- Minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap
- Eigendom en zeggenschap bij zon is 
aandachtspunt
Ook bevolking in urbane gebieden belasten 
met zon en wind…niet alles wegstoppen in 
buitengebied (welke solidariteit kunnen we 
verwachten inwoners buitengebied tov
inwoners stedelijk gebied) lusten en lasten 

  

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Netwerk - Afstanden onderstations - cablepulling: waar wint komt ook zon 
realiseren (is wellicht ook een nieuw 
landschap).

-

Gebiedsopgaven - Stapelen van doelen energie, 
waterberging natuurwaarden recreatie 
etc. 

- gebiedsopgave met energieopgave 
combineren: locatie onderstation is 
leidend. 

-

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
4. Welke criteria zijn belangrijk bij de afweging van de voorbeelduitwerking met als doel om te komen tot een 
aangescherpt RES 1.0.  Orden de  afwegingscriteria ’s  van belangrijk tot minder belangrijk

• Ruimtelijk | Landschapsbeleving (1) 
• Kansen voor financiële participatie (2) (50% eigendom en medezeggenschap)
• Draagvlak = acceptatie (2)
• Meekoppelkansen lokale opgave (maatschappelijke winst) (3)

• Efficiëntie van het netwerk 
• Haalbaarheid
• Realisatiesnelheid 
• Meekoppelkansen klimaat 
• Natuurwaarde
• Kwantiteit opwek 

Groep 3
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Gebiedsatelier Oost: Blok 3  
5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES 

• Energiebesparing moet onderdeel zijn van de RES om de RES tot een succes te maken.
• Actorenanalyse: wat verwacht men van wie: proces en mensen!  

Groep 3

Gebiedskaart

Groep 3
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Gebiedsatelier Oost: Blok 3  
5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES 

• Energiebesparing moet onderdeel zijn van de RES om de RES tot een succes te maken.
• Actorenanalyse: wat verwacht men van wie: proces en mensen!  

Groep 3

Gebiedskaart

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking nieuw landschap

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Clusteraanpak wel goed
• Je maakt wel echt een keuze
• Niet altijd en overal worden windturbines beleefd
• Goed om gebieden te kiezen vanuit de integrale 

benadering met bijvoorbeeld natuurontwikkeling
• Opwek waar het meeste wordt verbuikt. Vraag en 

aanbod bij elkaar
• Zon en wind zijn hier ook te koppelen
• Aansprekend idee van de poortwachters

• Dichtbij landgoed ‘Amsen’
• Gele gebieden lijken niet helemaal logisch
• Clusters wellicht te groot
• Maar 1 type landschap aan de orde in deze keuze: 

poortwachter en stuwwallen?

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking energienetwerk

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Innovatief opwek landschap direct 
rondom Zutphen

• Bij industrie gevoelsmatig wel betere plek 
voor windturbines

• Mooie uitdaging als ontwerpopgave, maak 
een aantrekkelijk nieuw landschap

• Misschien moet we het idee van Zutphen als Hanzestad bij 
deze uitwerking loslaten

• Pas mogelijk wel de hoogte van de molens aan het landschap 
aan

• Ontwerpopgave ook een risico -> industrie uiterlijk!
• Kansen voor lokale participatie kleiner

Groep 4
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Uitwerking gebiedsopgaven kansrijker om 
samenleving mee te nemen

• Regiekans van gemeente groter 
• Lokale betrokkenheid groter, misschien wel 

ontstaan van lokale verantwoordelijkheid
• Is het niet kansrijk om de kansen voor 

clustering in de andere uitwerkingen hiermee 
te combineren

• In stappen de samenleving meenemen
• Mogelijk kan hier zon op dak beter 

meegekoppeld worden

• Wel socialisering van bijvoorbeeld grondvergoedingen 
meenemen

• Regiekans wel pakken
• Wel heel erg verspreid, energietransitie als sprawl
• Je wordt er wel overal mee geconfronteerd
• Voor het energienetwerk is dit een enorme uitdaging, hoge 

kostenpost -> wellicht alternatieven zoeken

Groep 4

Gebiedskaart

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon Kansrijk, maar niet specifiek de vlekken in de 
voorbeelduitw.

Past het in ieder geval goed landschappelijk 
in.

Nee, teveel versnipperd.

Wind Opwekkansen wind bijvoorbeeld bij Zutphen, 
wel landschappelijke ontwerpopgave. Wind 
boven nieuw bos

Tijd

Participatie Kansrijk -> mogelijkheid openhouden in RES? 
Eigen verantwoordelijkheid

Netwerk Sluit aan bij wens tot clustering Past heel goed (uiteraard)

Gebiedsopgaven

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3  
4. Welke criteria zijn belangrijk bij de afweging van de voorbeelduitwerking met als doel om te komen tot een 
aangescherpt RES 1.0.  Orden de  afwegingscriteria ’s  van belangrijk tot minder belangrijk

Draagvlak

Natuurwaarde

Ruimtelijk | Landschapsbeleving

Kansen voor financiële participatie -> is misschien al geborgd in klimaatakkoord

Kwantiteit opwek / Efficiëntie van het netwerk

Haalbaarheid

Realisatiesnelheid 

Meekoppelkansen klimaat 

Meekoppelkansen lokale opgave

Gezondheid -> geborgd in wet- en regelgeving

Groep 4
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Gebiedsatelier: Blok 3  
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking 2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Uitwerking gebiedsopgaven kansrijker om 
samenleving mee te nemen

• Regiekans van gemeente groter 
• Lokale betrokkenheid groter, misschien wel 

ontstaan van lokale verantwoordelijkheid
• Is het niet kansrijk om de kansen voor 

clustering in de andere uitwerkingen hiermee 
te combineren

• In stappen de samenleving meenemen
• Mogelijk kan hier zon op dak beter 

meegekoppeld worden

• Wel socialisering van bijvoorbeeld grondvergoedingen 
meenemen

• Regiekans wel pakken
• Wel heel erg verspreid, energietransitie als sprawl
• Je wordt er wel overal mee geconfronteerd
• Voor het energienetwerk is dit een enorme uitdaging, hoge 

kostenpost -> wellicht alternatieven zoeken

Groep 4

Gebiedskaart

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3  
3. Beschrijf per thema  wat  je uit de voorbeelduitwerkingen mee wilt nemen naar de RES 1.0

Nieuw landschap Energienetwerk Gebiedsopgaven

Zon Kansrijk, maar niet specifiek de vlekken in de 
voorbeelduitw.

Past het in ieder geval goed landschappelijk 
in.

Nee, teveel versnipperd.

Wind Opwekkansen wind bijvoorbeeld bij Zutphen, 
wel landschappelijke ontwerpopgave. Wind 
boven nieuw bos

Tijd

Participatie Kansrijk -> mogelijkheid openhouden in RES? 
Eigen verantwoordelijkheid

Netwerk Sluit aan bij wens tot clustering Past heel goed (uiteraard)

Gebiedsopgaven

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3  
4. Welke criteria zijn belangrijk bij de afweging van de voorbeelduitwerking met als doel om te komen tot een 
aangescherpt RES 1.0.  Orden de  afwegingscriteria ’s  van belangrijk tot minder belangrijk

Draagvlak

Natuurwaarde

Ruimtelijk | Landschapsbeleving

Kansen voor financiële participatie -> is misschien al geborgd in klimaatakkoord

Kwantiteit opwek / Efficiëntie van het netwerk

Haalbaarheid

Realisatiesnelheid 

Meekoppelkansen klimaat 

Meekoppelkansen lokale opgave

Gezondheid -> geborgd in wet- en regelgeving

Groep 4
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Groep 4
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Groep 4
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RES Cleantech Regio
Opbrengst ‘Werken in digitale groepen’

Gebiedsatelier Noord: 


