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Tijd		
Onderdeel
08.45 uur
Digitale inloop
09.00 uur
Welkom, goede start
		
09.10 uur
Blok 1: Inhoudelijke presentatie
		
Na afoop verhelderende vragen
PAUZE
09.50 uur
		
09.55 uur

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

10.50 uur
11.30 uur
11.55 uur

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

INLEIDING
Doelstelling
In zuid is binnen de regio sprake van een
onderscheidend landschap waarbij het
landschapspatroon er anders uitziet: naast de
overgang tussen Veluwe en IJssel zijn bijvoorbeeld
ook de landgoederen karakteristiek.
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 Mariëlle Kok (Kruit Kok
landschapsarchitecten) en Dominic Tegelbeckers 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 Mariëlle Kok (Kruit Kok
landschapsarchitecten) en Dominic Tegelbeckers met
een toelichting van de uitwerkingen.
In het gebiedsatelier Zuid wordt ingezoomd op het
gebied Clean Tech regio ten zuiden van Apeldoorn
en ten westen van Zutphen. Tijdens de introductie
presentatie geeft Mariëlle Kok een toelichting op
de voorbeelduitwerkingen ‘nieuw landschap’ en
‘gebiedsopgaven’. Dominic Tegelbeckers geeft een
toelichting op de voorbeelduitwerking ‘transitie vanuit
het energienetwerk’.
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:
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)
• 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

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
• Het gaat uit van het landschap, met een langere
adem.
• Met clustering is er de mogelijkheid om veel geld
te generen (voor bewoners.) Niet alleen zien als
overlast.
• In (Voorst) zien we wel degelijk mogelijkheden,
maar de uitvoering is lastig om te registreren.
• Clustering wordt geprefereerd boven verspreiding
-> verrommeling. Dit heeft gevolgen voor het
maatschappelijke draagvlak. Het landschap wordt
‘minder lelijk’.
• Betere regie op locaties mogelijk.
• Voor na 2030 is clustering beter.
• Voor de juridische uitvoering is een
landschappelijke onderbouwing nodig. Dit is
eenvoudiger te realiseren bij clusters dan met

•

verspreide windmolens.
Windturbines, zijn landschap leidend, moeten
landschappelijke kwaliteiten hebben
Natuur moet ook leidend zijn ( wespendief) bij
plaatsing van windturbines
Zonnevelden zijn beter inpasbaar, grotere
gebieden met zon als nieuw landschap, maar dan
in combinatie met robuuste groene en blauwe
netwerken
Voorbeeld energielandschap Welsmeer bij Bergen
Limburg
Hubs ook als landschapstypen definiëren
, voorbeeld bij Eerbeek combinatie met
papierfabrieken

Nadelen
• Beter impassen in bestaand landschap dan
nieuwe landschappen creëren.
• Niet alleen maar bij bedrijventerrein plaatsen
onder het mom van ‘het is daar toch al verpest’.
• Impassing is veel meer maatwerknodig. De
algemene regels passen nooit precies.
• Meer behoefte aan generieke uitgangspunten.
• Hoe voorkom je dat je wordt ingehaald door
ontwikkelaars.
• Wordt geen rekening gehouden met beschikbare
infrastructuur -> duurdere windmolens
• Let op ecologische belemmeringen. O.a. in de
Veluwe.
• Clusters heeft een groter ruimtelijke impact
ter plaatse. Dit moet aan bewoners worden
gecompenseerd.
• Hou rekening met waardevolle
cultuurlandschappen
• Combinatie wind en zon is een noodzaak. Hoe
gaat dat samen met landschappelijke kwaliteit

Energienetwerk
Voordelen
• Lagere kosten, meer snelheid (maar risico op
andere beperkingen)
• Meer rendement door combinatie zon en wind. ->
hogere opbrengst
• Nieuwe benodigde station bouwen of bestaande
aanpassingen duurt jaren voordat het gerealiseerd
is.
• Kansen voor waterstof industrie voor de Cleantech
regio.
• Groots en meeslepend zon en wind compleet
aanpakken als ontwerp opgave. Dit kan ook
worden uitgevoerd als een kwaliteit. Maak
bijvoorbeeld de randen mooi. Integreer groen.
• Je speelt andere gebieden vrij.
• Ontwikkelingen worden gekoppeld aan
beschikbare capaciteit.
• Je kunt gebieden aanwezen voor conversie en
opslag.
• Dit nieuwe landschap / energiehub biedt
mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Dit
moet echter centraal worden gestuurd, dit is geen
organisch proces. Stapel functies.
• (parallel met Ruimte voor de Rivier, ook qua
regie).
• Ook kleine ‘hubs’ mogelijk, gericht op meer
zelfvoorziening, minder netwerk afhankelijk.
Bijvoorbeeld boeren corporatie met een dorp.
• Er zijn mogelijkheden voor nieuwe
energielandschappen door energie te
combineren met 1. groen, woningen, vernatting,
biodiversiteit, en andere functies. Deze invulling
is gebied specifiek. Investeer fors in de bewoners
nabij de locaties waar energieopwerking en het
netwerk wordt geconcentreerd.
• De voorbeelduitwerking met de Hubs kunnen
worden uitgevoerd als de minimale variant met

•
•
•
•

doorgroeimogelijkheden. Zijn er bouwstenen voor
de ‘hubs’?
Energienetwerk is in het begin heel belangrijk,
daarna meer bottum up projecten
Dus grootschalig in het begin en kleinschalige
projecten later.
Het gaat om vertragen en versnellen , dat wil
zeggen
Goede plannen goed ontwikkelen

Nadelen
• Niet alleen de beschikbare energie infrastructuur
als keurslijf zien.
• Er zijn beperkingen vanuit de regelgeving. Oproep
aan het rijk om de wetgeving aan te passen,
bijvoorbeeld bij de opslag van energie. Momenteel
mogen netbeheerders dit niet.
• Het creëert plaatselijk veel impact. Degene die er
last van hebben moeten duidelijk gecompenseerd
worden.
• Complexe en grote regie nodig. Geen organisch
proces. Moeilijke impassing in lokale plannen.
Moeilijker van onderop. Het proces en invulling
moet van te voren goed worden uitgedacht.
• Dit kun je niet aan de markt overlaten.
• Je moet ook goed kijken naar ecologische en
overige beperkingen. Dit schept aanvullende
beperkingen. Misschien kan het meest efficiënte
model niet eens.
• Draagvlak en meenemen van de bevolking vraagt
ook tijd. Je kunt niet doorrazen in de planvorming.
Is de behaalde snelheid wel reëel?
• Zijn de energielandschappen in de afbeeldingen
een mooi voorbeeld van de aanpak of juiste een
schrikbeeld?

Gebiedsopgaven
Voordelen
• Organische planvorming mogelijk
• Draagvlak door het gevoel van invloed.
• Lokale ingrepen gekoppeld aan lokale opgaves
zijn beter uit te leggen en worden tastbaarder met
een lokale betekenis.
• Meer maatwerk mogelijk.
• Koppeling - klimaat, landbouwtransities
• Op regionaal niveau wil je spelregels maken voor
het toepassen van het ‘maatwerk’. Bijvoorbeeld
zon op erf met andere accenten per gemeente.
• Ruimtelijke abstracte kwaliteitsspelregels zijn
noodzakelijk op regionaal niveau
• Wat is het laadvermogen per landschap?
• Kijken naar grotere gebieden, maar dan samen
met de agrariërs en burgers, betrokkenheid is
essentieel
• Maak dan ook een landschapsfonds bij Bottom up
om landschapskwaliteiten vast te leggen
Nadelen
• Risico van versnippering
• Hoe borg je impact qua opwekking?
• Minder efficiënt, opwekking niet noodzakelijk bij
gebieden waar de capaciteit is.
• Risico op afbreuk draagvlak vanwege de
verrommeling. Relatief veel mensen ervaren
impact.
• Windlijn langs A1 tast identiteit aan
• Landschap wordt sterker met
‘poortwachters’(clusters. )
• Lokale initiatieven moeten worden gebonden met
regionale opgaves, en een bepaalde regionale
regio. Hoe verhoudt zich dit met de lokale
invulling.
• Je wilt een bepaalde consistentie van de ingrepen
binnen de regio
• Er is een verbinding tussen de verschillende

•

•

schaalniveaus nodig voor afstemming en het
algemeen belang.
Bepaalde aanwijzing van voorkeurslocaties
komt eerder voort uit een overleg van regionaal
niveau -> dit kan vervolgens lokaal kan worden
uitgevoerd/uitgewerkt.
Wie toets het de gewenste impact van de som van
alle lokale initiatieven aan het maatschappelijk
belang? Waar zit de toetsing / regie.

ADVIES
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
Tijdens de discussie kwam een duidelijke
voorkeur voor concentratie van de grote
ingrepen van energieopwekking en de benodigde
netwerkinfrastructuur. Hiermee is er een
efficiëntieslag te behalen en kunnen andere gedeeltes
van de Cleantech regio worden ontzien.
Vanuit de verschillende randvoorwaarden op het
vlak van netwerk efficiëntie, landschapsbeleving
en natuurwaarde kan naar geschikte locaties voor
bijvoorbeeld 3 grote hubs/ concentraties worden
gezocht. Wijs deze aan als energielandschappen en
voeg duidelijke ruimtelijke kwaliteit toe in lijn met
het groen-blauwe raamwerk.
De huidige voorbeelden van de energielandschappen
kunnen zowel een voorbeeld zijn als een schrikbeeld.
Door het als een gebiedsopgave te benaderen kunnen
lokale vraagstukken in de oplossing worden verwerkt.
Door als het als een ontwerpopgave te zien, kunnen
we een nieuw type landschap uitvinden die veel meer
is dan een dan een platform voor energieopwekking
en verdeling. Investeer fors in de bewoners nabij deze
gebieden. Kom met kwalitatieve randvoorwaarden
voor de invulling van deze concentraties.
In groep 3 werd een compilatie plan geschetst
met drie grotere hubs, die ook landschappelijke
meerwaarde opleveren en een kleiner nieuw
energielandschap voor zon waar recreatieve opgaven,
klimaatopgaves en robuuste groen en blauwe
netwerken werden gecombineerd.

Aanpak Wind:
De opwerk van wind wordt geconcentreerd in
een aantal clusters. Voor de haalbaarheid in de
buurt van netwerkverdeelstations met capaciteit
en in de nabijheid van grote energievragers zoals
bedrijventerreinen.
Het is belangrijk om de landschappelijke kwaliteit en
groene identiteit van de regio te behouden. Ook zijn
er vanuit ecologie een aantal belangrijke restricties.
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten
worden zoekgebieden voor de clusters of
energielandschappen gezocht. De poortwachters in
de uitwerking ‘transitie vanuit het landschap’ wordt
gewaardeerd.
In het bepalen van de zoekgebieden is een noodzaak
tot afstemming met de omliggende regio’s. De
landschappen stoppen niet bij de grenzen van de
Cleantechregio. Ook is de energie infrastructuur met
elkaar verbonden en zal elkaar beïnvloeden.
Vanwege de zorgvuldige afstemming over de locaties
ligt de regie hiervoor op regioniveau.
Aanpak Zon:
Velden met zonnepanelen moeten altijd zorgvuldig
worden ingepast vanuit een landschappelijk kader.
Op regionaal niveau wil je spelregels maken voor
het toepassen van het ‘maatwerk’ op lokaal niveau.
Bijvoorbeeld zon op erf met andere accenten per
gemeente. Met duidelijke spelregels met principes
per landschapstype (regionale zonneladder)
Voor kleinschalige zonnevelden moet altijd de
mogelijkheid zijn om het te koppelen aan lokale
opgaves.

Aanscherping
De laatste vraag voor de groep was een aanzet
formuleren voor een aanscherping van de concept
RES.
• Wat is de breedte van de invalshoeken van
meekoppelkansen. Let op alleen ecologie &
natuur of meer? Hoe breder hoe ingewikkelder om
energieproductie te realiseren. De werkelijk RO
kosten en maatschappelijke en sociale aspecten
moeten ook meegewogen worden en niet alleen
naar de kosten van het netwerk gekeken.
• Hubs en clusteringen roepen veel positieve
prikkels op, wordt gezien als een lonkend
perspectief. Maar hubs zijn wel breder
in thematiek dan aangegeven in de
voorbeelduitwerkingen, bijvoorbeeld vanuit
rioolwaterzuiverings locaties (kleinere hub).
Ondanks dat men het belang inziet van de
combinatie van wind en zon, kunnen de hubs ook
alleen uit wind bestaan.
• Het probleem zit in Bottom up. Op welk
schaalniveau regel je wat?. Er zijn in de regio ook
geen goede voorbeelden, Zonnepark Voorst zou nu
anders ingepast worden.
• Criteria zouden dan moeten zijn altijd een
fundament van water, ruimte en landschap
beleven en ecologie. Haalbaarheidscriteria
zijn dan de balans tussen zon en wind en de
efficiency. Kansen liggen dan in hoeverre we
zaken kunnen meekoppelen.
• Nieuw landschappen moet nu een richting
bepaald worden, want het is een kwestie van
lange adem. De poortwachters ten noorden van
Zutphen hebben heel veel kruim gekost.
• Maar er zijn ook goede voorbeeld van nieuw
energielandschappen, bijv., in Bergen Limburg.
Het kan ook een kans zijn om landschappen een
upgrade te geven.
• Organisch te werk gaan levert wel meer draagvlak,

•
•
•

meer maatwerk , maar wel met regie en
samenwerking op verschillende schaalniveau over
de toekomstige inrichting van de Clean tech regio.
Er is wel nu al veel in regels vastgelegd.
Afstemming met aangrenzende regio’s wordt als
noodzakelijk gezien.
groepen plaats.

Groep 1

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Het gaat uit van het landschap, met een langere adem.
• Met clustering is er de mogelijkheid om veel geld te generen (voor bewoners.)
Niet alleen zien als overlast.
• In (Voors) zien we wel degelijk mogelijkheden, maar de uitvoering is lastig om
te registreren.
• Clustering wordt geprefereerd boven verspreiding -> verrommeling. Dit heeft
gevolgen voor het maatschappelijke draagvlak. Het landschap wordt ‘minder
lelijk’.
• Betere regie op locaties mogelijk.
Voor na 2030 is clustering beter.
• Voor de juridische uitvoering is een landschappelijke onderbouwing nodig. Dit
is eenvoudiger te realiseren bij clusters dan met verspreide windmolens.
• Er zijn mogelijkheden voor nieuwe energielandschappen door energie te
combineren met 1. GROEN, 2. woningen, , vernatting, biodiversiteit, en andere
functies. Deze invulling is gebied specifiek..

• Beter impassen in bestaand landschap dan nieuwe landschappen creeren.
• Niet alleen maar bij bedrijventerrein plaatsen onder het mom van ‘het is daar
toch al verpest’.
• Impassing is veel meer maatwerknodig. De algemene regels passen nooit
precies.Meer behoefte aan generieke uitgangspunten.
• Hoe voorkom je dat je wordt ingehaald door ontwikkelaars.
• Wordt geen rekening gehouden met beschikbare infrastructuur -> duurdere
windmolens
• Let op ecologische belemmeringen. O.a. in de Veluwe.
• Clusters heeft een groter ruimtelijke impact ter plaatse. Dit moet aan
bewoners worden gecompenseerd.
• Combinatie wind en zon is een noodzaak. Hoe gaat dat samen met
landschappelijke kwaliteit

Groep 1

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Lagere kosten, meer snelheid (maar risico op andere berperkingen)
• Meer rendement door combinatie combinatie zon en wind. -> hogere
opbrengst
• Nieuwe benodigde station bouwen of bestaande aanpassingen duurt jaren
voordat het gerealiseerd is.
• Kansen voor waterstof industrie voor de Cleantech regio.
• Groots en meeslepend zon en wind compleet aanpakken als ontwerp opgave.
Dit kan ook worden uitgevoerd als een kwaliteit. Maak bijvoorbeeld de randen
mooi. Integreer groen.
• Je speelt andere gebieden vrij.
• Ontwikkelingen worden gekoppeld aan beschikbare capaciteit.
• Je kunt gebieden aanwezen voor conversie en opslag.
• Dit nieuwe landschap / energiehub biedt mogelijkheden voor meervoudig
ruimtegebruik. Dit moet echter centraal worden gestuurd, dit is geen
organisch proces. Stapel functies.
(parallel met Ruimte voor de Rivier, ook qua regie).
• Ook kleine ‘hubs’ mogelijk, gericht op meer zelfvoorziening, minder netwerk
afhankelijk. Bijvoorbeeld boeren corporatie met een dorp.

• Niet alleen de beschikbare energieinfrastructuur als keurslijf zien.
• Er zijn beperkingen vanuit de regelgeving. Oproep aan het rijk om de
wetgeving aan te passen, bijvoorbeeld bij de opslag van energie. Momenteel
mogen netbeheerders dit niet.
• Het creëert plaatselijk veel impact. Degene die er last van hebben moeten
duidelijk gecompenseerd worden.
• Complexe en grote regie nodig. Geen organisch proces. Moeilijk impassing in
lokale plannen. Moeilijker van onderop. Het proces en invulling moet van te
voren goed worden uitgedacht.
• Dit kun je niet aan de markt overlaten.
• Je moet ook goed kijken naar ecologische en overige beperkingen. Dit schept
aanvullende beperkingen. Misschien kan het meest efficiënte model niet eens.
• Draagvlak en meenemen van de bevolking vraagt ook tijd. Je kunt niet
doorrazen in de planvorming. Is de behaalde snelheid wel reeel.

Groep 1

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?
• Organische planvorming mogelijk
• Draagvlak door het gevoel van invloed.
• Lokale ingrepen gekoppeld aan lokale opgaves zijn beter uit te leggen en
worden tastbaarder met een lokale betekenis.
• Meer maatwerk mogelijk.
• Koppeling - klimaat, landbouwtransities
• Op regionaal niveau wil je spelregels maken voor het toepassen van het
‘maatwerk’. Bijvoorbeeld zon op erf met andere accenten per gemeente.

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

•
•
•
•

Risico van versnippering
Hoe borg je impact qua opwekking?
Minder efficiënt, opwekking niet noodzakelijk bij gebieden waar de capaciteit is.
Risico op afbreuk draagvlak vanwege de verommeling. Relatief veel mensen
ervaren impact.
Windlijn langs A1 tast identiteit aan
Landschap wordt sterker met ‘poortwachters’(clusters. )
Lokale initiatieven moeten worden gebonden met regionale opgaves, en een
bepaalde regionale regio. Hoe verhoudt zich dit met de lokale invulling.
Je wilt een bepaalde consistentie van de ingrepen binnen de regio
Er is een verbinding tussen de verschillende schaalniveaus nodig voor
afstemming en het algemeen belang.
Bepaalde aanwijzing van voorkeurslocaties komt eerder voort uit een overleg
van regionaal niveau -> dit kan vervolgens lokaal kan worden
uitgevoerd/uitgewerkt.
Wie toets het de gewenste impact van de som van van alle lokale initiatieven
aan het maatschappelijk belang? Waar zit de toetsing / regie.

Groep 1

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

Zon

Altijd zorgvuldige impassing vanuit
landschappelijk kader.
Duidelijke spelregels met principes per
landschapstype (regionale zonneladder)

Wind

Landschappelijke kwaliteit en groene
identiteit van de regio behouden.
Poortwachter / clusters van wind.
Ecologische beperkingen.
Noodzaak tot afstemming met de omliggende
regios. De landschappen stoppen niet bij de
grenzen van de Cleantechregio.

Tijd

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

Lokale (kleinschaligere) opgaves moeten altijd
te koppelen zijn met zon.

Regie over grote clusters
Clustering bij energievragers (bedrijven)
Probeer altijd te combineren met PV.

Rekening houdend met capaciteit netwerk

Ruimte voor inbreng is gunstig voor draagvlak.
Minder vertraging vanuit maatschappelijke
weerstand

Groep 1

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

Participatie

Regie noodzakelijk

Netwerk

Energienetwerk

Regie noodzakelijk

Gebiedsopgaven

Ruimte blijven bieden voor lokaal initiatief
(met een check vanuit regio regie)

Rekening houdend met capaciteit netwerk

Gebiedsopgaven

Nieuwe landschappen ontwikkelen o.a. voor
na 2030.

Koppelkansen met andere transitieopgaves.
Mogelijkheid om integrale gebiedsopgaven te
definiëren.

Ruimte blijven bieden voor lokaal initiatief

Groep 1

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 +
Efficiëntie van het netwerk + (3) +/- (2)
Haalbaarheid + maar als het beter kan en trager gaat, dan is dat zo.
Realisatiesnelheid +/Meekoppelkansen klimaat +/Meekoppelkansen lokale opgave +/Kwantiteit opwek +/Kansen voor financiële participatie +/-

Groep 1

5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES

Groep 2

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•

•

•

Het biedt meekoppelkansen voor andere ontwikkelingen qua ontwikkeling
van natte natuur, bossen etc.
Goed om in gebieden integraal de opgaves op te pakken.

•
•
•
•

Goed om voor clusters te kiezen – kijk of je wind en zon ook kunt
combineren
Cluster Brummen is minder kansrijk t.a.v. ecologie en wespendief . Wellicht
oranje dus na 2050
Wat valt onder landschap
Kijk goed naar de ecologie – de oranjeclusters zijn wellicht helemaal niet
wenselijk / haalbaar.
Vanuit ecologie bezien blijven er maar twee clusters over : Beekbergerwoud
en bij Epe

Groep 2

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Maatschappelijke kosten voor energieleverancier zijn minder
Uitvoerbaarheid lijkt makkelijker vanuit het netwerk maar wellicht vanwege
RO principes en draagvlak minder snel
Het principe van de HUB gedachte is heel interessant
Efficientie, meekoppelkansen, park, educatief.
Minimale variant – met doorgroeimogelijkheden

•
•
•

Brummen vanuit ecologie minder wenselijk
RWZI Apeldoorn Hub
RWZI Brummen mooie plek voor een hub – onderzoeken
Veel verzet door bewoners HUB beekbergerwoud en Apeldoorn noordBeemtebroekland
Woonopgave ook meenemen rondom Apeldoorn
Let op het dichtzetten van Apeldoorn
Niet op alle plekken is het wenselijk om een hub te realiseren. Kiezen

Groep 2

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Heel goed de spelregels definiëren op regionale schaal
Dit sluit aan op de praktijk
Minimale voorwaarde formuleren op regionale schaal
Groenontwikkelzones: 1/2 zon, 1/2 bijdrage aan natuur en landschappelijke
inpassing.
Verschil maken tussen grootschalige en kleinschalige velden? Definitie? Kijk
naar het effect – dat bepaalt de impact.
Per landschapstypes regionaal afspraken maken
Voorbeeld Apeldoorn 60 – 40 verhouding
Tussenmodel onderzoeken – gebied aanwijzen waar lokaal zon toegestaan is.

Meer aandacht voor inpassingsvoorwaarde landschap, natuur en water.
Er poppen overal velden op die niet altijd goed worden ingepast.
Gevaren van confetti.
Voorbeeld langs de A1 wordt genoemd.
Er zijn nu veranderende inzichten.
SDE afhankelijkheid onderzoeken – Businesscase
Algemene vraagstelling: op welk schaalniveau regel je wat?

Groep 2

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

Zon

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

xx

Wind

Tijd

Participatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Groep 2

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

•
•
•
•

Watersysteem
Ruimtelijk | Landschapsbeleving
Natuurwaarde - leefomgeving flora en fauna
klimaat

•
•
•
•

Toekomstwaarde robuustheid lange termijn
Kwantiteit opwek
Balans zon en wind- Efficiëntie van het netwerk
Haalbaarheid |Realisatiesnelheid

• Meekoppelkansen lokale opgave
• Draagvlak
• Kansen voor financiële participatie

Groep 2

5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES

Groep 3

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?
•
•
•
•
•

Zoeken naar meerwaarde voor het landschap is een groot positief punt. Iets
toevoegen, denken aan andere doelgroepen.
Noodzaakt tot scherpere keuze voor grootschaliger landbouwgebieden en nieuwe
kleinschalige energielandschappen
Afscheid nemen van het huidige landschap en voor iets nieuws gaan is ook goed
voor de beeldvorming. Ons landschap verandert altijd. Landschap is altijd gebruikt
voor specifieke doelen, nu ook.
Grootschalig landschap is dus ook een nieuw landschap. Niet inpasbaar, maar iets
nieuws
Je pakt hiermee ook verschillende functies tegelijk. Landbouw, natuur en energie
en ook recreaties past hierbij.

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?
•

•
•
•
•
•

Functies combineren kan ook tot suboptimale oplossingen leiden en
economisch niet gunstig.
Juist kiezen voor functiescheiding leidt tot meer resultaat.
Een groot ‘lelijk’ gebied is beter dan 15 kleine een beetje ‘lelijke’ gebiedjes
Is het realistisch om op deze manier tot de benodigde opwek te komen voor
2030?
Differentiatie, zowel functies combineren als grote velden voor de ‘grote
klappers’ .
Recreatieve waarde en natuurzicht, hoe verhoudt zich dit tot windmolens?

Groep 3

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•
•
•

•

Kostenefficient
Clustering ontziet andere gebieden
Koppeling van vraag en aanbod, leidt tot slimmere oplossingen voor opslag,
zoals smart grids

•
•
•

Clustering dichtbij bebouwd gebied. Leidt tot veel weerstand. Gebruik kan de
kostenefficiëntie om die in het gebied op een andere manier in te zetten
Kostenargument is voor bewoners niet een aanspreekbaar argument
Hiervoor kiezen is voortborduren op een systeem dat niet meer passend is.
We kunnen nu de schuurdaken niet volleggen. Dit blijft in deze
voorbeelduitwerking zo. Hiervoor moet echt een oplossing komen, zoals een
‘collectieve stekkerdoos’.

Groep 3

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

•
•

•

•

Uitnodigingskader geeft ruimte, daarbinnen is er mogelijkheid voor initiatief
Het dwingt tot scherpe keuzes voor gebiedsontwikkeling. Geen stapeling van
doelstellingen, maar realiseerbaar integrale gebiedsontwikkeling
Een lokaal initiatief leidt tot meer draagvlak

•
•
•

Lokaal eigenaarschap moet hier een voorwaarde en uitgangspunt moeten
zijn. Nu wordt het meer gezien als een bijkomend voordeel.
Het vraagt heel erg om overheidsregie. Je kan niet verwachten van
ontwikkkelaars dat zij alle andere gebiedspartijen betrekken en tot integrale
gebiedsontwikkeling komen
Je moet alle doelstellingen voor een gebied scherp hebben. Er moet geen
stapeling van doelstellingen zijn die niet realiseerbaar zijn.
Zonnemantels leiden mogelijk tot verrommeling

Groep 3

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

Energienetwerk

Gebiedsopgaven

Zon

Durf te kiezen of differentiëren voor een paar
gebieden

Leidt tot clustering en daarmee kan je andere
gebieden ontzien

Is verenigbaar met alle andere functies,
waterberging, biodiversiteit. Er is altijd een
combinatie te maken met zon en wind. Het is
meer een ontwerpvraagstuk

Wind

Durf te kiezen voor een paar gebieden

Leidt tot clustering en daarmee kan je andere
gebieden ontzien

Is verenigbaar met alle andere functies,
waterberging, biodiversiteit. Er is altijd een
combinatie te maken met zon en wind. Het is
meer een ontwerpvraagstuk

Een windproject leidt tot de grootste klap op
de korte termijn
Tijd

Biedt kansen, maar met vraagteken of 2030
haalbaar is

Biedt op de kortere termijn kansen, op de
langere termijn is het vooral voortborduren
op een achterhaalde situatie

Biedt kansen, maar met vraagteken of 2030
haalbaar is

Groep 3

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

Participatie

Lokaal eigenaarschap is de basis, betrekken
bewoners en gebiedspartijen

Netwerk

Behoefte aan een gedeelde collectieve
aansluiting voor kleinere zonprojecten

Gebiedsopgaven

Meerdere functies, zoals recreatie, landbouw,
natuur, leidt tot minder weerstand

Energienetwerk

Er moeten meer argumenten zijn dan alleen
kostenefficiëntie om acceptatie van
omwonenden te krijgen

Gebiedsopgaven

Lokaal eigenaarschap is de basis, betrekken
bewoners en gebiedspartijen
Behoefte aan een gedeelde collectieve
aansluiting voor kleinere zonprojecten

Je moet hier wind en zon met elkaar kunnen
combineren

Groep 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 3

5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES

Niet aan toegekomen

Groep 4

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Windturbines, zijn landschap leidend, moeten landschappelijke kwaliteiten
hebben
• Natuur moet ook leidend zijn ( wespendief) bij plaatsing van windturbines
• Zonnevelden zijn beter inpasbaar, grotere gebieden met zon als
nieuwlandschap, maar dan in combinatie met robuuste groene en blauwe
netwerken
• Voorbeeld energielandschap Welsmeer bij Bergen Limburg
• Hubs ook als landschapstypen definiëren , voorbeeld bij Eerbeek combinatie
met papierfabrieken

• Hou rekening met waardevolle cultuurlandschappen
• Duidelijke definitie van waardevolle landschappen opstellen
• Strategie van koppelkansen is nodig omdat overheid niet veel gronden in
handen heeft.
• Is de overheid bereid om gronden aan te kopen voor deze nieuwe
landschappen ?

Groep 4

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking
• Energienetwerk is in het begin heel belangrijk, daarna meer bottum up
projecten
• Dus grootschalig in het begin en kleinschalige projecten later.
• Het gaat om vertragen en versnellen , dat wil zeggen
• Goede plannen goed ontwikkelen
• Voorbeeld Flevoland , wijziging van 500 kleinere windmolens in patroon van
300 grotere windmolens. Voorbeeld van participatie en gesprek.

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

Groep 4

1. Wat is er goed aan deze voorbeelduitwerking ?

2. Wat kan er beter bij deze voorbeelduitwerking?

• Ruimtelijke abstracte kwaliteitsspelregels zijn noodzakelijk op regionaal
niveau
• Wat is het laadvermogen per landschap?
• Kijken naar grotere gebieden, maar dan samen met de agrariërs en burgers,
betrokkenheid is essentieel
• Maak dan ook een landschapsfonds bij Bottom up om landschapskwaliteiten
vast te leggen

•

Energienetwerk is essentieel voor deze uitwerking

Groep 4

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

Energienetwerk

Zon

Wind

Niet aan toegekomen
Tijd

Participatie

Netwerk

Gebiedsopgaven

Overeenstemming in groep op kaart over minder
hubs, maar groter ( 3 stuks) en nieuwe landschap bij
Apeldoorn maar kleiner en verder bottum up
projecten

Gebiedsopgaven

Groep 4

Groep 4

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

• Niet aan toegekomen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Groep 4

5. Formuleer samen een (aanzet tot) een aangescherpte RES

Niet aan toegekomen

