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Opbouw programma ateliers 18 februari
Tijd		
09.00u

Onderdeel
Gezamenlijke online aftrap

09.30u

1. Zonneladder

1. Verificatie uitsplitsing: nee, nee tenzij, ja mits, no regret
2. Strategie
Gebiedstransformatie
Clusters / hubs
Kleinere zonneparken
3. Ruimtelijke principes

11.30u

2. Gebiedssessie

-

Noord
Zuid
Oost

14.30u

3. Regionale Samenhang

16.00u

Gezamenlijke online afronding

18 FEB 2021
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INLEIDING
De ateliers op 18 februari 2021 maken onderdeel uit van een reeks van
verschillende ateliers van de RES 1.0. In dit atelier staan de volgende
punten centraal:
Afwegingen wind zoekgebieden
Keuzes zoekgebieden zon
Afwegingen randvoorwaarden zonneparken regionaal en lokaal
Uitsplitsen sociale, financiële en procesmatige participatie
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TERUGBLIK ATELIERWEEK

3 SCENARIO’S GEPRESENTEERD
NIET KIEZEN!

WEL ALLE GOEDE PUNTEN VERZAMELEN
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1.

ZONNELADDER
Opmerkingen / aanvullingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nooit of uitgesloten
(niet kansrijk)
Wettelijke uitsluitingen
-> Natura 2000 gebieden
-> weidevogelgebieden
-> rust en fourageergebieden ganzen
Door de RES aanbevolen uitsluitingen
-> Gelders Natuurnetwerk
-> (verbrede) beekdalen,
-> cultuurhistorische ensembles
-> nabij beschermde dorps en
stadsgezichten
-> Rivieren, uiterwaarden en dijken
-> Enken

6 VERSLAG ATELIER 18 FEB RES 1.0 CLEAN TECH REGIO

•
•
•
•
•
•

Wespendief, vleermuizen, ganzen komen ook voor in de rest van CLR,
natuuronderzoek ook noodzakelijk bij niet officieel aangewezen gebieden. En
kunnen dus leiden tot meer uitsluitingen. Maatwerk per projectlocatie
Soort en natuurbeheertypen
GNN: kan dit ja mits zijn? Compensatie is altijd nodig, er zijn genoeg
alternatieven
Meer inzet op zon op de dak
Flankerend instrumentarium
Nodig vanuit gemeente
Kansen om zonnevelden in beekdalen combineren waterberging en
zonneveld
Padstelling in flanken maatwerk in beekdalen
Berkel is goed gebied voor waterretentie, en zon
Essen horen bij de enken: moeten we bufferzones aanhouden. Of zit dit in
‘nee, tenzij’?
Waar moeten bufferzones aan voldoen?
Boskamers breiden landschap uit.
Hoe zit het met dijken – hoogwatergeul?
Weidevogelgebied is niet wettelijk maar staat in verordening provincie
Gelderland
Rust en fourageergebieden -> nee tenzij (ook voor wind) gebieden staan in
omgevingsverordening. Dit wordt een kleine verruiming (PS besluit in april)
Cultuurhistorische ensembles -> wat zijn dit? Graag nog duiden.

Opmerkingen / aanvullingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altijd
of “No regret” (kansrijk)

Maak het visueel, Hoe presenteer je het volgbaar en duidelijk.
Altijd plaatsen bij infrastructuur, rekening houdend met voor de hand
liggende beperkingen
Let op bij zandwinlocaties voor het effect op de waterkwaliteit
Groenontwikkel als gebiedsopgave
Kleinschalige wind bij huidige zonneparken erbij en daarmee opplussen,
tiphoogte 39 m zonder bestemmingsplan wijziging, mee doen van
coöperaties, mini hub
Zon op dak zou maximale potentie moeten inhouden.
Veel besluiten voordat je massa hebt.
Vraag is hoe deze lijst zich verhoudt tot urgentie?
Ook als het door GNN of N2000 gebieden gaat
Geldt ook voor spoor apeldoorn - amersfoort
Zon op dak-> even onderscheiden
Er zitten ook voorwaarden aan deze gebieden, bijvoorbeeld langs rijkswegen.
De haalbaarheid is wel een issue. ‘A50 is een erg landschappelijk weg’ -> is
ook oostwest onderscheid met A1 (zuid)

-> Zon op dak
-> Rijksinfrastructuur (langs geluidswal, berm
van de rijksweg en incourante zones,
gelieerd aan de weg)
-> Bedrijven terreinen
-> Stortplaatsen
-> Zandwinlocaties
-> Grote parkeerplaatsen (overdekken)
-> Hubs met wind- en zonne-energie of alleen
zonne-energie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja- mits
-> Groenontwikkelzones
-> Transitiegebieden landbouw
-> Klimaatlandschappen
-> Nieuwe landgoederen
-> Stadsranden
nee- tenzij
-> Grootschalige landbouwgebieden
-> Bestaande landgoederen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij Brummen een wens om juiste zonneakkers in ontginningen gebied te
plaatsen (landbouw gebied) ipv kleinschalig landschap
Beste landschappen gebruiken regio breed, of opgave per gemeente leidend
laten zijn.Moet je in een mooie omgeving evenveel plaatsen, of plaats je het
juist in landschap waar het wel kan.
Grond landbouwgebieden zijn het goedkoopst
Kleinschalig oplossing BES in Lochem, Larense broek
Tenzij de bevolking zelf wil.
Rentabiliteit van zonneparken door coöperatie, neemt ook af, gaan we de
opgave wel halen, ruimte zoeken in nee tenzij
Burgers en boeren? Worden vandaag geïnformeerd over de samenwerking.
Spelregels in lokale maatwerk.
Lokaal eigendom 50 %, zonneparken versterking van natuur en landschap.
Omliggend landbouw moet geen hinder ervan ondervinden.
Er zit een rem op de snelle slagen-grote gebieden.
Biodiversiteit kan bij zon in grootschalige intensieve landbouwgebieden
worden verbeterd.
Bestaande landgoederen hebben al veel biodiversiteit.
Grootschalige landbouwgebieden moeten beter worden gedefinieerd.
Probeer teelt en zon te combineren.
Waar is de ruimte voor ondernemers die door willen in Lochem, gezien de
ruimte?
Collectief zonnepark vanuit agrariërs mogelijk? Welk proces is nodig: op zoek
waar het wel kan!
Gebieden met een lage productieopbrengst: zon mogelijk? Zijn die er wel?
Ecologische corridor met doelsoorten
Grootschalige landschappen wel geschikt voor zonnevelden
Schaal velden toevoegen
Zon in groenontwikkelzones heeft ook een belangrijk doel -> biodiversiteit
verbeteren. Het zal niet heel grootschalig zijn in deze gebieden.
Zeker goed is 50%/50%, bij een lager percentage dan de kwalitatieve impuls
zorgvuldig uitwerken, koppeling met de strategie -> ontvangen
we van Alex Elferink. GO ook kwestie van lange adem, denk ook aan
tijdelijkheid en doelstellingen op langetermijn. Maatvoering hangt
af van afstand tot ES, alleen mogelijk ‘in de buurt’ van ES. Grote
landbouwgebieden is wel twijfel over in categorie nee, tenzij.

Discussie vraag 2:
Is de uitwerking van de zonvraag in 3
onderdelen passend?
Zon bij windclusters
Zon bij gebiedstransformatie
Zon in kleine parken tussen de
5-10ha
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3 uitwerkingen
In windclusters

Ja passend omdat
•
•
•
•
•
•
•
•

Door gebiedstransformatie

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitnodigingsplanologie
5-10ha

•
•
•
•
•
•
•
•

Aanscherping

Efficiënt!
Bundelen : cable sharing : netwerk
Bussinescase beter: meer investeringsmogelijkheden landschap en
biodiversiteit.
Regio: concentreren van de pijn.
Op korte termijn haalbaar
Gebiedsontwikkeling
Opnemen in ontwikkelagenda
Wel voorstanders, systeemefficiency. En niet combineren in
landbouwclusters is logisch

•
•
•

Gebied rondom Beekbergen is aangemerkt als zoeklocatie waar
Rijkswaterstaat potentie ziet voor het ontwikkelen van zonnepanelen
naast infrastructuur
Uitgangspunt is sympathiek: koppeling van opgaven, maar is de
koppeling wel goed te maken: overschatten we de potentie niet?
Past dit binnen omgevingsvisie qua integrale afweging. Afweging in
omgevingsvisie.
Principe is goed, maar moeten ze wel op kaart? Gemeente zelf aan het
roer. Kwantificeren wordt dan wel lastig.
Er is momentum voor nodig: dan de opgave oppakken.
Horen hier landschappelijke afspraken bij? Een ruimtelijk kader. Hoe
past dit?
Omdat je de rest van de regio dan kan ontzien
Dat zijn de ja mits -> vraag is of daar niet juist kleinschaligheid aan
vast zit. Daar haal je geen grote klappen mee.

•
•
•

2-10
Capaciteitsprobleem Liander
10 mw past bij 10 ha.
Lokaal onvoldoende leidingtracés gebundeld versterken tot ca 2-3 ha./
mw.
Uitnodingsplanologie vraagt om een duidelijk landschappelijk kader!
Buurtvelden lokaal regelen
Per gebied een maximum aangeven, maar door de koppeling met lokaal
zal dit al relatief beperkt blijven. Dit juist voor dorpen belangrijk en
goed voor lokaal draagvlak
Alex stuurt nog een brief.

•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Efficiënt!
Bundelen: cable sharing / netwerk
Bussinescase beter: meer investeringsmogelijkheden
landschap en biodiversiteit.
Regio: concentreren van de pijn.
Op korte termijn haalbaar
Gebiedsontwikkeling
Opnemen in ontwikkelagenda
Wel voorstanders, systeemefficiency. En niet combineren in
landbouwclusters is logisch
Te veel van bovenaf opgelegd.
Lokaal initiatief wordt uitgesloten: per gemeente regelen?
Past niet bij gemeentelijk beleid Lochem (gezien ligging bij
landgoederen).
Inwoners niet betrokken.
Wat is de relatie tot de ruimtelijke analyse.
Wat zijn de gebiedsopgave die binnen gemeente/regio. Scherper
aangeven.
10ha
Koppeling met strategische ruimtelijke aspecten
Veel eigenaren, kleinschalig landschap, past dat wel? ->
puzzelen

Is dit rendabel: kan praktisch lastig zijn.
Hebben kleinere eenheden wel genoeg financiële ruimte voor een
goede inpassing (praktijk).
Kan de overheid kansrijke gebieden aansluiten: revolving fund.?
Sturen. Maatschappelijke kosten verlagen.
Voor de kleinschalig landschap wellicht iets te groot?
Sturingsmogelijkheid aanhouden -> afstand, spreiding, etc

Veluweflank

Discussie vraag 3:
Zijn de ruimtelijke uitgangspunten per
landschapstype passend?
Leggen we dit in de regio vast?
Of regelen we dit gemeentelijk?

Kampenlandschap

Nieuwe landgoederen
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1.

ZONNELADDER
VELUWEFLANK
In RES vastleggen

Aanvullingen

Maat en schaal
passen bij de huidige
verkavelingsstructuur

-

-

Geen klontering van
kleinere velden

-

Maak een leiddocument op regio niveau
dit ook van toepassing is op gemeentes
als principes. Precieze uitvoering volgt op
gemeente niveau.

Wat we echt willen beschermen moeten
we vastleggen. Goede definitie Beekdal
noodzakelijk.

Het watersyteem is
gebiedsoverschrijdend. Hier moeten
regionale spelregels voor komen. Niet
aan gemeentes laten. Anders geen goede
gebiedsstrategie voor klimaatadaptatie,
droogte en wateroverlast

-

-

Als dit heel erg per gemeente gaat
verschillen, leidt dit tot versnipperde
uitvoering. Beter-> regionaal streeft
beeld.
Of verplicht gemeentes om in lokaal
beleid een bruto-netto regeling op te
nemen.
Lastig, vormkarakteristieken zijn meer
leidend, gecombineerde klimaatopgaven
Zonnepanelen goed ontwerp, niet alleen
inpassen maar landschaps versterkend
geen schaamgroen, karakter van
beekdalen en gradiënt zoeken

Dit soort principes zijn lastig, en kan
lokaal maatwerk zijn.
Ondergrond en bodem eb watersyteeem
herstellen, versterken en meenemen.

Principe

Beekdalen vrij houden

Veluweflank

Maak een regionaal document
met uitgangspunten, principes,
definities. Op RES niveau
de spelregels bepalen. Licht
hierin toe hoe je omgaat met
de zonneparken. Kom met
voorbeelden. Uitvoering qua
getallen op gemeente niveau.
Uitsluitingen van gebieden, of
integraliteit van water- en
klimaat systemen wel harder
vastleggen.
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Gradiënten bos- beekdalen
behouden
30 tot 40 % van netto
zonnepanelen als
landschapsinpassing

Onderzoek naar ondergrondssysteem. In
brede zin.

1.

ZONNELADDER
KAMPENLANDSCHAP
In RES vastleggen

Aanvullingen

Maat en schaal
passen bij de huidige
verkavelingsstructuur

-

-

Geen klontering van
kleinere velden

-

-

In principe logisch rijtje

-

Bestaande kamers vullen
of nieuwe besloten kamers
creëren

-

-

30 tot 40 % van netto
zonnepanelen als
landschapsinpassing

-

Is dit landschapsspecifiek en
ook gekoppeld aan de schaal?

Maatwerk in regels op lokaal niveau en
niet op regionaal niveau.

-

Principe

Essen vrij houden

Kampenlandschap

Agrarisch medegebruik
tussen lage, onder
middelhoge of tussen
verticale opstellingen
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1.

ZONNELADDER
VELUWEFLANK
Principe
Maat en schaal
passen bij de huidige
verkavelingsstructuur
Creëren van nieuwe
boskamers

Nieuwe landgoederen
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In RES vastleggen

Aanvullingen

Is dit vooral maatwerk (acupunctuur, of
kan het in een grotere visie)

-

-

-

Aansluiten huidige
karakteristiek en
beplantingsstructuren

Programma opzetten in Omgevingswet, bestaande landgoederen ook meenemen
en zoeken naar verdien modellen
(cultuurhistorie en recreatie)

Maat en schaal
passen bij de huidige
verkavelingsstructuur

-

-

Gradiënten bos- beekdalen
behouden

-

-

20 tot 30 % van netto
zonnepanelen als
landschapsinpassing

-

-
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2.

GEBIEDSSESSIE NOORD
CLUSTER HEERDE
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Begrenzing

Aantal
Combi zon
Tijd
Meerwaarde-creatie

Participatie
Uitvoering

Klopt dit nog met verhaal van stuwwal / Veluweflank. Goed de kwaliteit overwegen.
Ligging tussen Veluwe en IJssel. In eerste instantie was de A50 zone in beeld, maar lijkt
nu minder kansrijk
10 lijkt teveel gezien de mogelijkheden in het gebied. Afweging maken en kijken naar
4,5 MW. Wordt er ook rekening gehouden met de regio Noord-Veluwe qua aansluiting?
Niet helemaal uitsluiten? Misschien bij ecologische hoofdstructuur aan de zuidzijde.
Gebiedsproces moet nog starten
Ecologische verkenning nog aanvullen. Bestuurlijke afweging -> afspraken
met Olst-Wijhe. Goed inzichtelijk maken wat er haalbaar is qua fondsvorming /
opbrengstenvertaling naar gebied
Er heeft nog geen participatie plaatsgevonden. Er zijn al inwoners uitgeplaatst ->
bestaande gevoeligheden
Hoogspanningsleiding
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2.

GEBIEDSSESSIE NOORD
CLUSTER EEKTERVELD

18 VERSLAG ATELIER 18 FEB RES 1.0 CLEAN TECH REGIO

Begrenzing

Combinatie met bedrijventerrein Eekterveld is wel heel sterk. Korte afstand tot
afnemers en ES. Ook in gemeente Olst-Wijhe zoekgebied betrekken.

Aantal

Sluitende businesscase te halen met dit aantal? En gezien de plek vlak achter
de hoge ligging Veluwe?

Combi zon
Tijd
Meerwaarde-creatie
Participatie
Uitvoering

Ja mogelijk? In ieder geval op de daken.
Geen gebiedsproces plaatsgevonden.
Draagt bij identiteit van het bedrijventerrein. Koppelen met toekomstige
uitbreiding bedrijventerrein, bijvoorbeeld starten met zonnevelden.
Participatie moet nog starten
Vanuit wespendief wellicht kansrijker ivm ligging bedrijvigheid
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2.

GEBIEDSSESSIE NOORD
CLUSTER APELDOORN NOORD
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Begrenzing
Aantal
Combi zon
Tijd
Meerwaarde-creatie
Participatie
Uitvoering

Wenum-Wiesel cultuuristorisch ensemble -> afstand houden
Afhankelijk van type cluster. Er liggen al veel plannen voor zonnevelden. Goed
meenemen.
Nog een grote vraag hoe verhoudt zich met andere stedelijke ontwikkeling? Waar
wil Apeldoorn nog uitbreiden…
Natuurontwikkeling Oost-West kansrijk?
Als dit nog zo onzeker is (wespendief, Teuge) moet je dit dan wel op de kaart
zetten.
-
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2.

GEBIEDSSESSIE NOORD
CLUSTER APELDOORN NOORD
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Begrenzing

Aantal
Combi zon

Tijd
Meerwaarde-creatie

Participatie
Uitvoering

Wenum-Wiesel cultuurhistorisch ensemble -> afstand houden. Nog een grote
vraag: hoe verhoudt zich met andere stedelijke ontwikkeling? Waar wil
Apeldoorn nog uitbreiden…?
Afhankelijk van type cluster. Er liggen al veel plannen voor zonnevelden.
Goed meenemen. Projecten zonneparken liggen nu stil, integrale gebiedsvisie
noodzakelijk
Natuurontwikkeling Oost-West kansrijk? Zuiveringsinstallatie wordt gezocht
naar nieuwe plek de stad uit, veel biogas en warmte nieuwe ontwikkeling tot
energiehub. Kernen en beekdalen. Smart grid in bedrijventerrein
Landbouwbelangen???
Onderdeel van sociaal belang van agrariërs, onderling en burgers
Als dit nog zo onzeker is (wespendief, Teuge) moet je dit dan wel op de kaart
zetten. Gemeente Apeldoorn is grootaandeelhouder Teuge, gemeente Voorst ook
Gaat veel grotere gebied als samenhangend plan zien als uitwerking van
omgevingsvisie
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2.

GEBIEDSSESSIE ZUID
CLUSTER BRUMMEN
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Begrenzing

Technische verkenning dit gebied viel hier niet onder
Onderzoek Pondera, afstand tot gevoelige verblijfsobjecten 450 m, Vuistregels
in studies zijn verschillend, molenaarswoningen mogen niet overal. Vanuit
ecologie wel goede plek. Industrie water Eerbeek. Categorie voor ecologie
kansrijk en niet kansrijk, landgoederen zone natura 2000 gebied, dan
ecologische belemmeringen
Politieke discussie
Onderzoek naar vliegroutes van wespendief, wel dichtbij de Veluwe, spannend

Aantal

Twijfels aan 7 windmolens

Combi zon

-

Tijd

-

Meerwaarde-creatie
Participatie

Ontginningenlandschap, WS Aansluiten op de zuivering, vergroting van gebied
Regionaal niveau afspraak maken?? Wel gezamenlijke uitgangspunten,
We redden dit niet snel, wel met stip hoog op agenda
Bij oprekken van norm is draagvlak van gehele regio weg.
“We willen de Duitse norm”
Zutphen, raad van state mer voor windmolens zutphen ??
Activiteitenbesluit, dan

Uitvoering

-
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2.

GEBIEDSSESSIE ZUID
CLUSTER APELDOORN ZUID

26 VERSLAG ATELIER 18 FEB RES 1.0 CLEAN TECH REGIO

Begrenzing

Aantal
Combi zon

Tijd
Meerwaarde-creatie
Participatie

Oksel uit oostkant vanuit ecologie weinig belemmeringen
Wespendief onderzoek. Pondera: twee molens mogelijk alleen bij natuurwaarden
gebieden bij hooilanden, “verzetsgroep”. Omgevingsvisie ander ruimte claims
als recreatie, wonen, werken, raad heeft gezegd geen windmolens in westen van
klaverblad. Vliegveld Teuge cirkel! Pondera heeft gekeken naar de oostkant tot
gemeente grens Apeldoorn. Bij voorst huidige zonnevelden, open
IJssellandschap handhaven, vrije zichten handhaven
Breuk met huidige beleid van Apeldoorn, Ecofactory wordt uitgebreid, veel
ruimteclaims vanuit ander functies, nu meer denken aan zonnevelden en minder
molens. Beraden van minder wind, meer zon. Interessant opwek voor zon én
wind, cluster van verschillende vormen van grootschalige opwek.
Kans ecofactory
Gemeente Voorst: mensen zijn zich aan het organiseren tegen, A1, veel
onplezierige ontwikkelingen stapelen hier op.
Gebiedsopgaven noodzakelijk tot energielandschap, investeringen in
woninguitkoop

Uitvoering

-
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2.

GEBIEDSSESSIE OOST
CLUSTER ZUTPHEN NOORD
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Begrenzing
Aantal
Combi zon
Tijd
Meerwaarde-creatie
Participatie
Uitvoering

Zon langs dijken mogelijk? – Rijn en IJssel – Rijkswaterstaat Max 6. 3 staan er al en drie in procedure.
Wellicht nog 2 extra molens in verdere toekomst?
Vooral op de mars, Mogelijk na uitspraak raad van state
Zon op industriedak kansrijk – zit nu op slot vanwege verzekeringskwestie
Wachten op uitspraak raad van staten
waterstof? productie./energiestalling.
Eigendom coöperatie
Hogere molens lastig ivm natura 200 (bij vervanging)
Aanvullend onderzoek Wespendief: lokaler onderzoek na generiek onderzoek van nu.
Voor bewoners is niet duidelijk hoe complex de opgave en uitvoering is.
Wespendief discussie
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2.

GEBIEDSSESSIE OOST
CLUSTER LOCHEM
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Begrenzing

Veel te smal/eng. Willen zo min mogelijk uitsluiten. Oostkant en noodoostkant plus noordwest.
Helft van de gemeente is zoekgebied. Er is nog niet gekozen. Keuze in kader omgevingsvisie
niet in res. Is er aan de noordwestkant (tot over de A1) ook onderzoek gedaan naar aansluiting.
Vanuit provincie Noordwestkant in beeld. Lochem ziet dit anders. Lochem en Provincie maken
hier een nadere afspraak over. Clustergedachte erg belangrijk ook ivm de buren.
Landschappelijke raamwerk (HNS) samen met gemeente checken.
Vanuit technische begrenzing twee locaties mogelijk
Uitgaande van afstand 400 meter tot woningen

Aantal
Combi zon
Tijd
Meerwaarde-creatie

Participatie
Uitvoering

3 tot 9 molens. (of 3 tot 7). of 2 + 2 van 4,5 MW
Hoe hoger hoe meer beperkingen met afstand tot woningen? -> Nee niet persé.
Kabels combineren. Kan er wel nieuwe zon bij? Lastig omdat het veeteelt gebied is. Al veel
zonneparken in de regio. Ruimtelijk prima. Ruimtelijke verschillende trajecten. Let op de
overlap in productie en capaciteit netwerk.
Wacht op besluit RES
Fondvorming om klimaatopgaves / gebiedsopgaves realiseren.
Meerwaarde efficiënt benutten netwerk.
Groene ontwikkelzones versterken met kleinschalige zon. In westelijk gebied – meandering van
de berkel
Grondeigenaren willen niet. Moet ten goede komen aan het gebied.
Aanvullend onderzoek Wespendief: lokaler onderzoek na generiek onderzoek van nu.
Tussenstation nodig? Tennet extra partij. Combineren met de zonnekabels. Realistisch zijn aan
de proceskant.
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2.

GEBIEDSSESSIE OOST
CLUSTER ZUTPHEN ZUID
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Begrenzing

Aantal
Combi zon

Haalbaarheid minimaal gezien afstanden woningen (geluid etc), draagvlak
bevolking en een rendabele businesscase. Belemmeringen van bebouwing – 400
mtr vuistregel t.a.v geluid- wind. Samenwerking met Bronkhorst
7-8 ha aangelegd. 80 ha potentieel

Tijd

-

Meerwaarde-creatie

-

Participatie
Uitvoering

Men ziet de noodzaak voor energietransitie en staat open voor zon onder goede
voorwaarde. Veel weerstand tegen wind
Geen draagvlak voor ‘molenaarswoningen'
Vanuit bestuur afgevallen.
Geen enkel draagvlak
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3.

REGIONALE SAMENHANG
8 ENERGIE CLUSTERS

Kunnen jullie je vinden in de
cluster benadering?

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe vinden we hierin een
optimum?
Aantallen, begrenzing, proces
(participatie, beleid).

•

•
•
•
•
•
•

Ja.
Goede benadering, ook typologie. Combinatie industrie, agrarisch en landschap. Clusterredenering kan ook
vanuit zon starten.
Clusterbenadering vraagt om regie en zorgvuldige participatie.
Vraag is wat je verbeeldt (inspiratie) en wat je vaststelt?
In hoeverre kan een cluster nog ‘bewegen’?
Clustergedachte breed omarmt.
Er zijn nu 8… kunnen dit er niet meer zijn…kleiner op lokaal niveau en wellicht gekoppeld aan zon.
Zon en windcluster lastig vergelijkbaar. Wind dominante landschapslaag.
Vraag en aanbod lokaal aansprekende manier bij elkaar brengen. Mensen vroeg betrekken over opgave en
meedoen.
RES als strategie. Met hierin uitgangspunten met een inspanningsverplichting. Dit optimum is gerelateerd aan
de uitspraak dat het landschap leidend is. Indien een locatie niet past wordt het RES bod bijgesteld? Geen
vaste aantallen die moeten worden gecompenseerd in andere gebieden. De RES moet leiden tot een
onderhandeling tussen gemeentes met een bindend(?) bod.
Lokale pijn moet worden gecompenseerd. Hoe groter de pijn in het landschap, hoe groter de compensatie.
Onzekerheid in ecologie. Ook wespendief in Lochem en Zutphen (andere populatie), broedparen op Veluwe
Europees beschermd.
Advies: bekijk in samenhang (wellicht lastig uit te leggen aan de burgers), knoop gesprek aan met buren
(Bronckhorst, Olst-Wijhe, andere RES-regio’s).
Clusters goede basis om het gesprek te openen.
Regionaal iig bespreken wat er wel en wat er niet kan (bv afstanden tot woningbouw). Technische
belemmeringen weghalen kan -> dit zijn consequenties. Nader onderzoek agenderen! -> provincie, rijk?
Technische beperkingen kunnen op termijn ook veranderen.
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Hoe breng(en) je of we die
een stap verder?
Stakeholders (bedrijven,
coöperaties, overheden).
Meekoppelkansen

•
•
•
•
•
•
•

Onderhandelingen tussen gemeentes organiseren.
De politiek moet durf hebben om de strijd met lokale weerstand aan te gaan.
Organiseer participatie en voorlichting op voorhand, voordat de plannen en locaties zijn uitgekristalliseerd.
Anders heb je veel weerstand
Vroegtijdig open met burgers in gesprek gaan aan de hand van de opgave. Duidelijk aangeven wat
uitgangspunt is en (on)mogelijkheden zijn en samen kijken hoe dit het beste kan worden uitgewerkt/landen.
Wellicht verstandig stapje terug: draagvlak hoger op agenda zetten?
Gemeenten moeten de ambitie en inzichten breed communiceren. Burger meenemen in het proces. Dit moet
nu al.
Res-rivierenland: mensen uitgenodigd te reageren op stellingen (ja/nee). Als toets of we op de goede weg
zitten.
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3.

REGIONALE SAMENHANG
EENS MET BENADERING? REGIONAAL / LOKAAL

Locatietoewijzing, voorstel
gebiedstransformaties.
Aantallen / hoeveelheid ha.
Per gemeente / per gebied?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelderland: maak een regionale zonneladder. Verhaal 'nee, nee mits, ja tenzij, ja' sluit daar goed op aan.
Bepaal waar je de grote slag wil maken, daar horen regionale afspraken bij -> uitwerking is integrale
gebiedsvisie (dus ook geen uitnodiging).
Hoeveelheid hectare zou wel prettig zijn op basis van wat het landschap kan hebben. Niet helemaal dicht
rekenen (dat kan ook niet)
Afspraken maken per gebied over aantallen zon. Dit vervolgens per gemeente verdelen. Er is een wens om
ruimte te houden voor lokaal beleid. Om verrommeling tegen te gaan behoefte aan regionale regie.
Borging optimaal ruimtegebruik, netwerk, participatie op regionaal niveau.
Voorkeurslocaties en nee gebieden op regionaal niveau aanwijzen. Als we een initiatiefnemer afwijzen hebben
we een goed inhoudelijk verhaal nodig.
Gemeenten verwachten het RES bod qua zon goed te kunnen halen.
Nuance: landschapstype én bussinescase. Clustering grotere terreinen waar dat kan en uit komt. Spelregels
opstellen: plek krijgen in omgevingsplan.
Halen we de aantallen wanneer het vanuit de gebiedsopgave wordt opgepakt.
Lastig locaties toe te wijzen irt integrale afweging omgevingsvisie: gemeente kan bepalen hoe
energielandschap ingepast kan worden.
Op regionaal niveau bijhouden wat gerealiseerd is om de opgave scherp te houden (= monitoring).
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Uitwerking landschap.
Spelregels per
landschapstype? Bruto/netto,
gebiedsopgaves, ecologie,
bodem

•
•
•
•
•
•
•

Eerst lokaal beleid naast elkaar leggen -> mogelijk harmoniseren. Goed voorbeeld is bruto/netto.
Moet je niet de onderwerpen ‘de noemers’ opnemen in de RES.
Combinatie met klimaatopgave vastleggen in de RES.
Voordeel is enige uniformiteit.
Draagt bij aan het afpellen en concreet maken.
Programma van eisen bij tenders.
Meer als advies voor gemeenten bij uitzetten beleid / tenders etc. Per landschapstype!

Uitwerking locatie specifiek?
Hoogte, hekwerken, type
beplanting

•

Invulling kleinere velden kan vanuit lokaal beleid

Wat kun je regionaal
aanreiken?

•

Optimaal ruimtegebruik, netwerkinvulling, koppelkansen (klimaat en water).
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