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Opbouw programma gebiedsatelier Noord op 14 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
		
14.55 uur

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

15.50 uur
16.30 uur
16.55 uur

Blok 3: Tweede ronde met afwegingscriteria en eerste advies richting RES 1.0
Plenair voor terugkoppeling per groep
Afsluiting

INLEIDING
Doelstelling
In noord is binnen de regio sprake van een
onderscheidend landschap vooral de overgang van
Veluweflank naar IJssel kenmerkend.
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 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

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.

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.

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.

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

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.

Beknopte beschrijving Presentatie
voorbeelduitwerkingen

Energienetwerk
Een aantal ordeningsprincipes:
• Baseer op beschikbare capaciteit elektriciteit
stations
• Grote windmolens en zonneparken nabij de
elektriciteit stations (HS)
• Kleinschalige zonneparken op LS elektriciteit
stations
• Aanwezige kabel en leidingen maximaal benutten
• Combineer vraag en aanbod

Er worden 3 voorbeelduitwerkingen gepresenteerd.
Deze voorbeelduitwerkingen zijn opgehangen aan een
leidend thema/invalshoek:
1. Transitie vanuit het landschap (Invalshoek:
landschappelijke kwaliteit, versterken door
transitie)
2. Transitie vanuit het energienetwerk (Invalshoek:
systeemefficiency, beperken maatschappelijk
kosten)

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

NIEUW LANDSCHAP
9 clusters voor wind
3 clusters voor zon
Samenwerken om nieuw
landschap te creëren.

Voorbeelduitwerking

Van concept RES naar RES 1.0

ENERGIENETWERK
Dit leidt tot een principe model
gericht op systeem efficiëntie
 Grootschalige energieopwekking

Voorbeelduitwerking

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

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

Voorbeelduitwerking

VOORBEELDUITWERKINGEN
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
• Type landschap moet inderdaad bepalend zijn,
evident dat dit een belangrijke centrale invalshoek
is.
• Clusters goed. Dit voorkomt verrommeling
• Flanken loopt gelijk aan A50
• Meekoppelkansen doordat je groot gebied
benaderd. Diversiteit is belangrijk, hier kansen op
versterken = noodzaak het landschap versterken.
Door bijvoorbeeld meer financiële mogelijkheden
voor een omgevingsfonds
• Bij deze uitwerking ligt werken met clusters
en combinatie met snelweg inderdaad voor de
hand: zowel snelweg als windturbines leveren
geluidsoverlast op, bundel dat, dan blijven andere
gebieden rustiger.
• Als inpassing netjes wordt gedaan kan dit
draagvlak vergroten

•
•

Noordelijke regio wellicht minder geschikt voor
zonnevelden > 10 ha
Vraag over ruimteclaims: landbouw, natuur en
energie. Kan op deze manier wel duidelijker
discussie over worden gevoerd.

Nadelen
• Natuurwaarde staat niet meer bovenaan
• Heerde heeft al gebied met nieuw landschap:
bij de ontwikkeling daarvan is niets gedaan met
energie; bij uitstek geschikt om daar opwek in
te projecteren, op de dijken (zonnepark) met
aandacht voor vormgeving. Niet in hoogwatergeul;
verder (kleinschalig) combinatie met Wind
ter hoogte van inlaat. Kans voor agrarische
ondernemerschap, kansen om het met elkaar te
doen.
• Algemeen: Nu beperkt aantal clusters (zon) in
noord, mag breder worden toegepast. Nu wel erg
geconcentreerd.
• In deze voorbeelduitwerking kijk je niet naar
onderstations en dus niet naar de meest
kostenefficiënte oplossing
• Heeft grote ruimtelijke impact op gebied dat ook
toeristische waarde heeft
• Geen zon op Veluweflank, terwijl dit goed zou
passen in wateropgave in dit gebied
• Met zon kan je wel nieuw landschap creëren,
met wind niet. Die versterken het landschap niet
positief, vinden veel bewoners
• We maken zo wat minder goed gebruik van de
koppelmogelijkheden voor zon en wind
• Ook medewerking van grondeigenaren nodig ->
consequentie top-down (vergelijk werkwijze ruimte
voor de rivier)
Energienetwerk
Voordelen
• Wind levert meer op dan zon. Realistisch in NL

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Technisch gezien voor de hand liggend. Clusteren
en combineren zon en wind. Koppeling vraag en
aanbod is positief. Zoveel mogelijk opwek met wat
er nog beschikbaar is op net.
Duidelijke clusters, dit wordt echt nieuw
landschap. Meer hubs, je kiest hier de plek en
vanuit daar ga je verder.
Landschap wordt een ontwerp op zichzelf.
Herverkaveling?
Optie is om door te gaan op onderliggende
energiestructuur. Maar kan ook opnieuw. Nieuwe
ordening van het landschap
Meest no regret om te beginnen in aansluiting op
bestaande voorzieningen, bedrijventerreinen en
middenstation, dus voor korte termijn tot 2030
een mooie strategie
Er wordt aangesloten op bestaande onderstations
dus lagere maatschappelijke kosten
Je creëert hiermee tijdswinst, want een nieuw
onderstation realiseren kost 7 –10 jaar
Biedt meer mogelijkheden voor een
omgevingsfonds, omdat maatschappelijke kosten
lager zijn. En daarmee meer mogelijkheden voor
acceptatie
Alle opgaven liggen in gebieden waar menselijke
activiteit is. Dit maakt dat rustiger gebieden rustig
blijven
Duidelijkheid is wel belangrijk voor boeren en
inwoners
Denk aan de maatschappelijke kosten(laag
houden), dan investeren in natuur en landschap

Nadelen
• Denk integraal bij het maken van een plan;
biodiversiteit meenemen. Meer aspecten
meenemen.
• Lastig in de tijd: is grootschalige opwek met
windturbines/zonneparken tijdelijk of niet?
• Hubs: wat zijn dat precies? Beeld is al gauw

•
•

•
•
•
•

groots en meeslepend met grote investeringen
in zowel infra en andere opgaven; kan een hub
tijdelijk zijn?
Restricties van de Veluwe, maken dit bijna
niet mogelijk voor wind. En ook voor zon lastig
vanwege bos/weinig zon
Heeft een top-down karakter. Lastiger
maatschappelijke acceptatie te krijgen omdat het
argument van onderstation en financiën minder
aanspreekt bij omwonenden. Is dit goed uit te
leggen aan inwoners?
Maatschappelijke kosten is een lager ordenend
principe dan andere principes zoals landschap
Het belang van het landschap niet helder genoeg
ingebracht
Hoe realiseren we deze ambitie als het gaat om
grondeigenaren -> grondaankopen?
Hoe gaan we om met commerciële ontwikkelaars?

Gebiedsopgaven
Voordelen
• Deze spreiding kan dicht bij de bevolking liggen.
Meer bewustwording en bijdrage van omwonende.
• Vanuit kleine gebiedsopgave energie opwekken.
Maar het grote niveau bewaken. Zo ga je
verrommeling tegen. Top down in de gaten
houden
• Kans: meer / eerder draagvlak, omdat dit model
oproept dat het steunend is aan initiatieven van
onderop (door eigenaren/agrariërs/ bewoners/
coöperaties/gemeenschappen)
• Gaat uit van vertrouwen dat partijen er met elkaar
iets van willen maken en er zo kwaliteit ontstaat.
• Meer ruimte voor het allerlaagste schaalniveau
door plek voor erfturbines
• Komt echt uit het gebied
• Inpassing van zon kan hier meer maatwerk zijn
• Veel kansen als meerwaarde
• Lef hebben en benoemen waar je dingen niet

ADVIES
•

meer wil of juist wel: landbouw, verbreding,
energie
Voor Heerde, waar het lastig is een cluster te
maken, zijn dorpsmolens juist wel realistisch

Nadelen
• Geen duidelijke hoofdgedachte, herkenbare visie
op energietransitie
• Kwetsbaar qua realisatie
• Versnippering. Ontstaat door de spreiding het
juiste landschap?
• Er is afstemming nodig ook voor netbeheerders,
dit heeft te maken met regie van de gemeente
waar meerdere partijen inbreng hebben, o.a.
Netbeheerders en andere stakeholders.
• Randvoorwaarden zijn in dit model noodzakelijk
evenals duidelijke kaders
• Rolopvatting van de overheid moet duidelijk zijn:
bijv. loslaten binnen heldere kaders
• Voor wind is dit qua netwerk ook te ver verspreid
• Misschien eerst landschapskader maken -> en
dan bij gebiedsopgaven aanhaken

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
Zon. Cluster aanpak is goed maar mag wel wat
meer verspreid worden. Als het maar versterking
van landschap meeneemt. Zodra een ontwikkeling
gerealiseerd is, is het moeilijker om meer te eisen.
Zon en wind. Zoveel mogelijk combineren in
grote en intensieve clusters. Versterken van
landschap en natuurwaarde, participatie, draagvlak.
Benut alle kansen om het landschap goed in
te richten. Vast onderdeel is de ontwerpopgave
(landinrichtingsproject)
Integrale gebiedsaanpak. Provinciale visie en groei
vanuit gebied zelf (integraal)
Elke ontwikkeling draagt bij aan energietransitie,
verduurzaming
Benut meer mogelijkheden dan nu in ‘Nieuw
landschap’, er is wel heel rigoreus gekozen voor
clustering/ centrale zone. Bijvoorbeeld bij Wapenveld/
Heerde liggen kansen
Participatie. Wapenveld/Heerde: belangrijke kans,
vroegtijdig door bijvoorbeeld op tijd mogelijkheden te
schetsen, dan kan er ook echt meegepraat worden,
meer vanuit inspiratie dan kaderstellend.
Vervolgens is gevraagd mogelijke afwegingscriteria die
belangrijk zijn bij het formuleren van de RES 1.0. te
ordenen op basis van belangrijkheid.
Prioritering, grofweg:
1. Natuurwaarde
2. Ruimtelijk | Landschapsbeleving

3. Efficiëntie van het netwerk / Draagvlak
4. Haalbaarheid / Realisatiesnelheid / Kwantiteit
opwek / Kansen voor financiële participatie
5. Meekoppelkansen klimaat, meekoppelkansen
lokale opgave
Aanscherping
De laatste vraag voor de groep was een aanzet
formuleren voor een aanscherping van de concept
RES.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Clustering wind met zon. Gespreid over dit gebied
Heerde en Epe staan nu ingetekend nabij onder
stations Hattem en Vaassen (clusters)
Afstemming met RES west-Overijsel. RES
overeenkomen met buur-RES , ook met de andere
kant van de Veluwe
(bestaande) Industrieterrein mogelijkheden voor
energieHubs koppelen
Gebiedsopgave beter in beeld brengen. Welke
belangen spelen er en hoe vindt de integratie
plaats
Er zijn kansen voor zoekgebied 1 (concept RES),
blijkt uit onderzoek ecologische studie A50/
IJsselvallei. Hier kunnen we de stap zetten naar
vervolgonderzoek voor locaties
Afstandscriteria opnemen voor wind waar mensen
op kunnen vertrouwen. Het moeten kwalitatief
goede normen zijn. Want we zijn zuinig op ons
woonmilieu.
We leggen hogere eisen op de windturbines dan
gebruikelijk omdat we het leefmilieu in onze regio
heel belangrijk vinden.
Grotere natuurgebieden aan elkaar verbinden
met koppelkansen zon. Nieuwe natuurgebieden
creëren in combinatie met zon.
Gerealiseerde natuurontwikkeling behouden na

•

__

2030, ook als er dan andere technieken voor
opwek zijn. Nieuwe oplossingen moeten minder
invloed op de omgeving hebben
We gaan uit van de nu bekende technieken, maar
we moeten ook ruimte houden om te wijzigen
en uit te gaan van nieuwe technieken wanneer
deze beschikbaar komen. Uitgaan van minst
belastende techniek.

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking nieuw landschap
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Clusters goed;
Energie uitgangspunt  dan meer energielandschap
• Flanken loopt gelijk aan A50
• Nieuw landschap  meekoppelkansen doordat je groot gebied benaderd.
Diversiteit is belangrijk, hier kansen op versterken = noodzaak het landschap
versterken
• Gebieden groter maken = verspreiding in groter gebied. Dus ook groter gebied
meerwaarde krijgen
• Er zijn kansen in het noordelijke deel (thv Epe)
Versterkend op het landschap  Dan kan dat ook elders.
Verspreiden zonder versnipperen, kleine energie landschappen.
• Voorbeeld: Per gemeente?
•
• Weteringse broek: Biodiversiteit opgeknapt, bomen geplant. Natuur en
recreatie is versterkt.
Toen was er nog geen sprake van energie.
• Hier lagen kansen om het mee te nemen voor energievraagstuk

• Natuurwaarde staat niet meer bovenaan
• Veluwe heeft invloed wanneer er wordt ingezet op landschap
• Studie wind op de veluwe  ook rondom zone
• Wind op grotere afstanden van bebouwing?
Natuurwaarde hoog houden. Goede afwegingen maken. Nodig om
maatschappelijk verantwoordelijk te maken.
• Zijn clusters nog wel clusters of een verspreiding ervan?
• Veel weerstand zorgt voor tegen gaan van plannen.

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking energienetwerk
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Wind levert meer op dan zon. Realistisch in NL
 Clusters

• Zon en wind combineren. Grote clusters is rendabel.
Cluster kan lijnopstelling zijn  bijvoorbeeld langs A50. Dat wordt gezien als
cluster.
Hoe groter hoe beter.

• Clusteren en combineren zon en wind
• Duidelijke clusters, dit wordt echt nieuw landschap.
Meer hubs, je kiest hier de plek en vanuit daar ga je verder.
• Landschap wordt een ontwerp op zichzelf.
Herverkaveling?
• Optie is om door te gaan op onderliggende energiestructuur. Maar kan ook
opnieuw.
Nieuwe ordening van het landschap

• Denk aan de maatschappelijke kosten(laag houden), dan investeren in natuur
en landschap
• Windmolens zijn niet in te passen. Die zie je van ver.
Energie moet minder gebruikt worden. (voorbeeld: kassen verwarmen 
natuur verdwijnt)
Denk integraal bij het maken van een plan; biodiversiteit meenemen. Meer
aspecten meenemen.

Groep 1

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•

Deze spreiding kan dicht bij de bevolking liggen. Meer bewustwording en
bijdrage van omwonende. DRAAGVLAK

• Spreiding, ontstaat hier het juiste landschap?

•

Vanuit kleine gebiedsopgave energie opwekken. Maar het grote niveau
bewaken. Zo ga je verrommeling tegen. Top down in de gaten houden

• Meer richting geven waar ontwikkelingen komen, aan de voorkant
duidelijkheid geven waar wel en waar niet. Zo voorkom je verrommeling.
• Randvoorwaarden opstellen van energie, landschap, natuur.
Er is afstemming nodig ook voor netbeheerders, dit heeft te maken met regie
van de gemeente waar meerdere partijen inbreng hebben, o.a. Netbeheerders
en andere stakeholders.
• Ook voor kleinschalige opgaven.
• Integrale gebiedsuitwerking is belangrijk. Samen inrichten e.d.

Groep 1

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

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

Cluster aanpak is goed maar mag verspreid
worden. Als het maar versterking van
landschap meeneemt. Zodra 1 ontwikkeling er
is dan kan je niks meer eisen maar wordt het
individueel.

Zon en wind zoveel mogelijk combineren 
grote en intensieve clusters.
Versterken van landschap en natuurwaarde,
participatie, draagvlak.
Meer eisen, rendement is hoger. Kans om
landschap goed in te richten. Vast onderdeel
ontwerpopgave (landinrichtingsproject)

Integrale gebiedsaanpak. Provinciale visie en
groei vanuit gebied zelf (integraal)

Wind

Idem

Idem

Idem

Tijd

Lange termijn

Midden termijn

Korte termijn gebiedsopgave

Elke ontwikkeling draagt bij aan
energietransitie, verduurzaming

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

Participatie

Meer participatie  lange termijn

Onderdeel van het proces.

Bottom up, draagvlak

Netwerk

Minimale aanpassingen

Optimaal voor netwerk

++-- Afhankelijk van locatie en omvang
gebiedsopgave

Gebiedsopgaven

Grote opgaven

Hubs vraagt om gebiedsopgave

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
Draagvlak

•

Haalbaarheid
Realisatiesnelheid
Kwantiteit opwek
Kansen voor financiële participatie

•

Meekoppelkansen klimaat
Meekoppelkansen lokale opgave

Groep 1

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

•
•
•
•
•
•

Clustering wind met zon.
Gespreid over dit gebied
Heerde en Epe staan nu ingetekend. Onder stations
Hattem en Vaassen (clusters)
Afstemming RES west-Overijsel. RES overeenkomen met
buur-RES
Andere kant regio zit Veluwe.
(bestaande) Industrieterrein  mogelijkheden energie
Hubs koppelen
Gebiedsopgave beter in beeld brengen. Welke belangen
spelen er en hoe vindt de integratie plaats.

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking nieuw landschap
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Type landschap moet inderdaad bepalend zijn, evident dat dit een belangrijke
centrale invalshoek is.

• Kaart bij Heerde wat summier ingevuld nu. Waarom daar geen cluster?

• Vereist wel spelregels voor de hele regio per type landschap.
• Bij deze uitwerking ligt werken met clusters en combinatie met snelweg
inderdaad voor de hand:
• Een genoemd voordeel: zowel snelweg als windturbines leveren
geluidsoverlast op, bundel dat, dan blijven andere gebieden rustiger.

• Heerde heeft al gebied met nieuw landschap: bij de ontwikkeling daarvan is
niets gedaan met energie; bij uitstek geschikt om daar opwek in te
projecteren, bijv op de dijken (zonnepark) met aandacht voor vormgeving. Niet
in hoogwatergeul; verder (kleinschalig) combinatie met Wind ter hoogte van
inlaat. Kans voor agrarische ondernemerschap, kansen om het met elkaar te
doen.
• Algemeen: Nu beperkt aantal clusters (zon) in noord, mag breder worden
toegepast. Nu wel erg geconcentreerd.
• A50 wordt vaak genoemd als leidende structuur, maar hoe is de
verbondenheid of betekenis van andere grote structuren zoals
uiterwaarden/IJssel? Wordt bewust ervoor gekozen die te vrijwaren?
• Hoe reëel zijn de clusters langs A50 gezien allerlei belemmeringen, oa
ecologie?

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking energienetwerk
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Koppeling vraag en aanbod is positief

•

Lastig in de tijd: is grootschalige opwek met windturbines/zonneparken
tijdelijk of niet?

•

Hubs: wat zijn dat precies? beeld is al gauw groots en meeslepend met grote
investeringen in zowel infra en andere opgaven; kan een hub tijdelijk zijn?

•

Tijdsstrategie nodig: potentie om later uit te bouwen tot een hub

• Technisch gezien voor de hand liggend
• Vertaling in hubs en energieknooppunten past goed bij deze uitwerking.
• Meest no regret om te beginnen in aansluiting op bestaande voorzieningen,
bedrijventerreinen en middenstation, dus voor korte termijn tot 2030 een
mooie strategie

Groep 2

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•

•

Randvoorwaarden zijn in dit model noodzakelijk evenals duidelijke kaders

•

Ondersteun dit scenario met faciliteren / stimuleren / procesondersteuning /
gebiedsfondsen

Kans: meer / eerder draagvlak, omdat dit model oproept dat het steunend is
aan initiatieven van onderop (door eigenaren/agrariers/
bewoners/cooperaties/gemeenschappen)

•

gaat uit van vertrouwen dat partijen er met elkaar iets van willen maken en
er zo kwaliteit ontstaat.

•

Bijvoorbeeld boeren ook mogelijk te maken landschapsactiviteiten te
ontplooien

•

Behelst dit model ook meer ruimte voor het allerlaagste schaalniveau? Bijv.
ook royaal plek voor erfturbines?

•

Meekoppelkansen / vliegwieleffect / integraliteit ‘verplichten’ of stimuleren;
oftewel niet afwachten in de veronderstelling dat dit vanzelf gebeurt.

•

Risico op ongewenste en onbedoelde lappendeken als eindresultaat,
ondanks de beste bedoelingen vooraf en het voordeel voor onderop /
ondanks kaderstelling

•

Rolopvatting van de overheid moet duidelijk zijn: bijv. loslaten binnen
heldere kaders

Groep 2

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

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

Meer mogelijkheden dan nu in kaart, er is wel
heel rigoreus gekozen voor clustering/
centrale zone
Bijv. bij Wapenveld/Heerde

Is dit principe leidend, dan direct daarbij een
landschapsopgave bepalen

Let op gebiedshistorie

Vertragen is versnellen?

Speelt hier nadrukkelijk, vooral leidend op
korte termijn?

Vertragen is versnellen?

Wind

Tijd

Groep 2

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

Netwerk

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

Wapenveld/Heerde: belangrijke kans,
vroegtijdig door bijvoorbeeld op tijd
mogelijkheden te schetsen, dan kan er ook
echt meegepraat worden, meer vanuit
inspiratie dan kaderstellend
-

Gebiedsopgaven

Bij werken van onderop: dan mag
netwerk zo min mogelijk hindermacht
zijn
Praktijk nu van onderop is dat business
case een leidende factor is (met kosten
aansluiting infra als belangrijk aspect)

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

Ruimtelijk | Landschapsbeleving
• Natuurwaarde
Haalbaarheid
• maar: korte/lange termijn denken hierbij betrekken
• wat hebben we er voor over?
• Draagvlak is ook haalbaarheid
Draagvlak / kansen voor financiele participatie
Technische haalbaarheid:
• Efficiëntie van het netwerk
• Haalbaarheid
• Realisatiesnelheid
Kansen
• Meekoppelkansen klimaat: capaciteit om recreatief te denken nodig (nu lastig voor ontwikkelaars)
• Meekoppelkansen lokale opgave: en wat is daarvoor nodig, zoals gebiedsfondsen
Kwantiteit opwek: lastig om te plaatsen: heel principieel

Groep 2

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

Helaas niet aan toegekomen.

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking nieuw landschap
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•
•
•
•

•

Principe van clustering. Dit voorkomt verrommeling
Als inpassing netjes wordt gedaan kan dit draagvlak vergroten
Bovengenoemde punten wegen zwaar(der dan de nadelen)
Clustering biedt de mogelijkheid om hier ook andere gebiedsopgaven aan te
koppelen en hiermee tot meer integrale gebiedsontwikkeling te komen.
Door bijvoorbeeld meer financiële mogelijkheden voor een omgevingsfonds

•
•
•
•

In deze voorbeelduitwerking kijk je niet naar onderstations en dus niet naar
de meest kostenefficiënte oplossing
Heeft grote ruimtelijke impact op gebied dat ook toeristische waarde heeft
Ook cluster in de Veluwe, dit brengt ecologische vraagstukken mee en
daarmee de vraag of het haalbaar is voor 2030
Geen zon op Veluweflank, terwijl dit goed zou passen in wateropgave in dit
gebied
Met zon kan je wel nieuw landschap creëren, met wind niet. Die versterken
het landschap niet positief, vinden veel bewoners

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking energienetwerk
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•

•
•
•

•
•
•

Er wordt aangesloten op bestaande onderstations dus lagere
maatschappelijke kosten
Je creëert hiermee tijdswinst, want een nieuw onderstation realiseren kost 7
– 10 jaar
In combinatie met bedrijventerrein is er een kans, zeker voor zon
Biedt meer mogelijkheden voor een omgevingsfonds, omdat
maatschappelijke kosten lager zijn. En daarmee meer mogelijkheden voor
acceptatie

•

Restricties van de Veluwe, maken dit bijna niet mogelijk voor wind
En ook voor zon lastig vanwege bos/weinig zon
Lastiger maatschappelijke acceptatie te krijgen omdat het argument van
onderstation en financiën minder aanspreekt bij omwonenden
Maatschappelijke kosten is een lager ordenend principe dan andere
principes zoals landschap

Groep 3

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?
•
•
•
•
•

In dit scenario versterken meerdere opageven elkaar
Meer maatschappelijke acceptatie omdat er meerdere problemen tegelijk
aangepakt worden.
En gunstiger voor de kosten
Duidelijke combinatie tussen wind en zon, dit maakt dat aansluitingen goedkoper
worden
Alle opgaven liggen in gebieden waar menselijke activiteit is. Dit maakt dat rustiger
gebieden rustig blijven

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?
•
•

Zoeken naar een beter ruimtelijk optimum. Risico op verrommeling, omdat je per
gebied kijkt, in plaats van naar het geheel
Sommige opgaven zijn lastig te koppelen, proberen te koppelen kan leiden tot een
stroperig proces

Groep 3

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

Regionale landschappelijke benadering van de
Gelderse zonneladder

Wind

Kijk kritisch naar wat er tot 2030 mogelijk is
om te realiseren.
En kijk over de regiogrenzen heen

Tijd

Energienetwerk

Gebiedsopgaven
De meeste gebiedsopgaven zijn goed te
combineren met zon

Voor alle 3 de voorbeelduitwerkingen:
effecten op gezondheid moeten nog in beeld
worden gebracht
Tijd en kosten moeten niet leidend zijn bij de
keuzes

Groep 3

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

Maat en schaal moet met elkaar
overeenkomen (geldt voor alle
voorbeelduitw.)
Extra aandacht voor organiseren participatie
bij windplannen

Energienetwerk

Gebiedsopgaven
Gebiedsopgaven bieden meer mogelijkheden
voor maatschappelijke acceptatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Flexibiliteit om actuele ontwikkelingen mee te
nemen tav koppelkansen en opgaven

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

•
•
•
•
•
•
•

Natuurwaarde
Ruimtelijk | Landschapsbeleving
Efficiëntie van het netwerk
Haalbaarheid
Realisatiesnelheid
Meekoppelkansen klimaat
Meekoppelkansen lokale opgave

• Draagvlak

• Kwantiteit opwek
• Kansen voor financiële participatie
• Gezondheid en veiligheid

Groep 3

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

•
•
•
•
•
•

Er zijn kansen voor zoekgebied 1, blijkt uit onderzoek ecologische studie
A50/IJsselvallei. Hier kunnen we de stap zetten naar vervolgonderzoek
voor locaties
Afstandscriteria opnemen voor wind waar mensen op kunnen vertrouwen.
Het moeten kwalitatief goede normen zijn. Want we zijn zuinig op ons
woonmilieu
We leggen hogere eisen op de windturbines dan gebruikelijk omdat we het
leefmilieu in onze regio heel belangrijk vinden
Grotere natuurgebieden aan elkaar verbinden met koppelkansen met zon.
Nieuwe natuurgebieden creëren in combinatie met zon
Gerealiseerde natuurontwikkeling behouden na 2030, ook als er dan
andere technieken voor opwek zijn. Nieuwe oplossingen moeten minder
invloed op de omgeving hebben
We gaan uit van de nu bekende technieken, maar we moeten ook ruimte
houden om te wijzigen en uit te gaan van nieuwe technieken wanneer
deze beschikbaar komen. Uitgaan van minst belastende techniek.

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking nieuw landschap
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?
•
•
•
•
•

Noordelijke regio wellicht minder geschikt
voor zonnevelden > 10 ha
Hele heldere clusters
Duidelijkheid voor de periode na 2030,
realistisch zijn dus over de periode daarna
Vraag over ruimteclaims: landbouw, natuur
en energie. Kan op deze manier wel
duidelijker discussie over worden gevoerd.
Meenemen van andere regio’s

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?
•

Voorbeelduitwerking

•
•
•

Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking

We maken zo wat minder goed gebruik van de
koppelmogelijkheden voor zon en wind
Benut je zo genoeg de kansen ze die zich voordoen (net op
een andere plek)
Vraag is of zon op deze schaal wel aangesloten kan worden
(bv 3 x 50 ha)
Ook medewerking van grondeigenaren nodig ->
consequentie top-down (vergelijk werkwijze ruimte voor de
rivier)

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking energienetwerk
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking
•
•
•

Bestaande capaciteit benut -> dus
maakbaarheid en ontwikkelsnelheid ook
groter
Zoveel mogelijk opwek met wat er nog
beschikbaar is op net.
Duidelijkheid is wel belangrijk voor
boeren en inwoners

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

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

•
•
•

Is dit goed uit te leggen aan inwoners?
Heeft een top-down karakter
Het belang van het landschap niet helder genoeg
ingebracht
Hoe realiseren we deze ambitie als het gaat om
grondeigenaren -> grondaankopen?
Hoe gaan we om met commerciële ontwikkelaars?

•
•

Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking

Groep 4

Gebiedsatelier: Blok 3
Voorbeelduitwerking gebiedsopgaven
1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?
•
•
•
•
•

Komt echt uit het gebied
Inpassing van zon kan meer maatwerk zijn
Veel kansen als meerwaarde
Lef hebben en benoemen waar je dingen niet
meer wil of juist wel: tav landbouw,
verbreding, energie
Voor Heerde, waar het lastig is een cluster te
maken, zijn dorpsmolens juist wel realistisch

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

Voorbeelduitwerking

•
•
•
•
•

Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking
Voorbeelduitwerking

Versnippering -> landschappelijk heeft clusters voorkeur
Voor wind is dit qua netwerk ook te ver verspreid
Geen duidelijke hoofdgedachte, herkenbare visie op
energietransitie
Kwetsbaar qua realisatie
Misschien eerst landschapskader maken -> en dan bij
gebiedsopgaven aanhaken

Groep 4

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

Gebiedsopgaven

Zon

3 gebieden wel beperkt

Zonstrategie uit deze uitwerking combineren
met landschappelijke visie op gebiedsniveau > iets meer clusters (van een kleinere
omvang)

Zon wel actief met bewoners oppakken

Wind

Combinatie met nieuw landschap

Combinatie met nieuw landschap

Geen logica in strategie, wel wisselwerking
met lokale gebiedsopgaven

Tijd

Meeste snelheid -> koppeling met volgorde in
ontwikkelagenda. Tegelijk zou clustering /
hubs ook veel tijd kunnen kosten -> 20302050

Ontwikkelvolgorde uit beschikbare capaciteit > geef niet beleidsruimte waar voorlopig geen
aansluitmogelijkheden zijn

Participatie

Duidelijkheid van een visie -> is goed in
communicatie.
Participatie door bedrijven.

Betrokkenheid. Opschaling vanuit opgaves.

Voor de periode tot 2030 goede leidraad

Combinatie met bestaande mogelijkheden op
bestaande net

Netwerk

Is dit realistischer in periode 2030-2050 en
dan komende tijd op anticiperen

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

• Ruimtelijk | Landschapsbeleving
• Efficiëntie van het netwerk
• Haalbaarheid
• Kwantiteit opwek
• Draagvlak -> proces participatie
• Meekoppelkansen klimaat
• Meekoppelkansen lokale opgave
• Natuurwaarde -> voorwaarde
• Realisatiesnelheid -> als dat betekent veel kleine zonneparken, dan nee
• Kansen voor financiële participatie -> voorwaardelijk bij uitvoering

Groep 4

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

