
Concept RES
Combi atelier / werksessie

26 november 2019



Doel van de sessie

“…vormgeven van de Regionale Energie Strategie”

Samen de volgende stap zetten naar onze 

Regionale Energie Strategie.
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Naar een Concept RES

>Grootschalig hernieuwbare elektriciteit op land
>Een regiokaart met onderbouwde zoekgebieden

>Een kwantificatie van de regiokaart

>Een overzicht van aanpassingen op kaders/beleid

>Stakeholder procesbeschrijving

>Energienetwerk impact

>Regionale Structuur Warmte

>Zon op dak
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De Nationale opgave 35 TWh



De Opgave voor 2030

49% CO2 reductie 2030 

Klimaatakkoord (RES)

95-132 Windmolens (0.69-0.96 TWh)

OF

840-1170 Ha Zonnevelden (0.69-0.96 

TWh)

55% CO2 reductie 2030

Gelders Energieakkoord

131 Windmolens (0.95 TWh)

EN

790 Ha Zonnevelden (0.65 TWh)

Energieneutraal 2030 

Cleantechregio

530 Windmolens (3.85 TWh)

EN

4348 Ha Zonnevelden (3.56 TWh)

Cleantech regio 105.000 ha



Huidige stand

>Nationaal programma (NPRES) analyse geeft aan: 26 TWh in de pijplijn

Opgave lager?

> We hebben eigen doelstellingen
> Provinciaal, Regionaal en Lokaal

> RES opdracht is OVERprogrammeren



Naar een regio kaart vanuit potentie

>Wat is er technisch mogelijk? (technische potentiekaarten NPRES)

>Wat is er qua draagvlak mogelijk? (ateliers + digitale enquête + bewoners)

>Wat is er mogelijk qua huidig beleid en visies voor de toekomst? (analyse)

>Welke gebiedsopgaven en -kansen kunnen we combineren? (ateliers)

>Wat is de impact op het netwerk qua maatschappelijke kosten? (analyse)



Bouwen aan de RES

LOKAAL

REGIONAAL

THEMA



Programma

17.00 uur Opening 

17.15 uur De inhoud in

17.45 uur Deelwerksessies 

18.15 uur PAUZE (met broodjes)

18.45 uur Deelwerksessies

20.40 uur Terugkoppeling 

21.00 uur Afsluiting



RES 
Cleantech

Regioatelier
26 november



Introductie



Denklijnen

Startsessie 1e Regio
Atelier

Uitwerking in
bouwstenen

Lokale
Ateliers

Draagvlak
bouwstenen

Op zoek naar
kansrijke
locaties

2e Regio
Atelier

Synthese op 
regionale schaal

Keuzes/dilemma’s

Werkstappen



Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur



Denklijn 2 / Vraag & aanbod dicht bij elkaar



Denklijn 3 / Geclusterd



Denklijn 4 / Landschap is Leidend



Technische ruimte wind & zon



Kaart met (beleids)waarden



Werkboek bouwstenen



Werkboek bouwstenen



In de lokale ateliers
vertaling naar zoekgebieden

Denklijn 1 
Koppeling aan 
infrastructuur

Denklijn 2 
Vraag & Aanbod 
dicht bij elkaar

Denklijn 3 
Geclusterd

Denklijn 4 
Landschap is 
leidend

ZON

WIND



7 Puzzelstukken …



Vandaag samenvoegen tot een geheel



Uitkomsten 
Lokale Ateliers



WIND



> Draagvlak voor windturbines bij afslagen
> Draagvlak voor wind langs de A50, traject door de open ruimte (knooppunten, lijnopstelling of cluster(s)) en aansluitend de Veluwe op
> Draagvlak voor cluster bij knooppunt / brug over IJssel vanuit Brummen (maar in het stadsgezicht van Zutphen)
> Enig draagvlak voor verkenning van cluster(s) langs de A1 (technische ruimte is hier beperkt en Natura 2000 Veluwe) 
> Enig draagvlak voor kleiner cluster aan de provinciale weg tussen Zutphen en Lochem en verkenning Twentekanaal (technische ruimte beperkt)



> In de hele regio draagvlak voor windclusters bij bedrijventerreinen (technische ruimte beperkt)
> In een deel van regio draagvlak voor dorpsmolens en (beperkter) voor erfmolens; rond Apeldoorn, Voorst en Epe is men beducht voor 
verrommeling van het landschap (dit deel van de regio is ook dichter bebouwd, de kernen liggen dichter bij elkaar)
> NB Grotere clusters bij kernen overlappen min of meer met clusters langs infra. 
> Nieuwkomers zijn de twee clusters in de uiterwaarden van de IJssel (Brummen en Wapenveld)



> NB De aangedragen locaties overlappen grotendeels met clusters vanuit Infra en vraag&aanbod
> Voor grote clusters (op de Veluwe en in de open agrarische landschapen) is niet veel draagvlak

> Nieuw is een windcluster bij Heerde, op de overgang van de Veluwe



> Enig draagvlak voor kleinere ‘windakkers’ in een aantal open landbouwgebieden
> Principe ‘kracht landschap benutten’ positief, mogelijkheden nader verkenneen
> Geen draagvlak voor windclusters in/bij landgoederen
> Geen draagvlak voor Veluwe als windlandschap
> Geen clusters in de IJssel



WIND
Totaal



WIND
Meest kansrijke
Locaties



WIND
Meest kansrijke
Locaties

> Denklijnen overlappen en kunnen niet zonder meer opgeteld worden



Denklijn 1 / 
Infrastructuur 

Draagvlak voor ca.:
– op en afritten
– cluster/lijn A50
– Brummen
Ca 20 - 30 wm

Eventueel:
- Op de Veluwe
- Langs de A1

Denklijn 2 /
Vraag & aanbod

Draagvlak voor ca.:
– dorpsmolens
Ca 20 - 30 wm

Eventueel:
- Op/aan bedrijventerreinen 

(met beperkingen)
- Cluster langs de IJssel bij 
Brummen

Denklijn 3 / Clusters
- Grotere clusters

Draagvlak voor ca.:
– geen

Eventueel:
- Cluster aan de A50
- Langs de A1
- Op de rand van de Veluwe 

(met beperkingen)

Denklijn 4 / Landschap

Draagvlak voor ca.:
– cluster aan de 

A50/weteringen gebied
Ca 6-12 wm

Eventueel:
- Kleinere clusters in open 
landbouwruimtes

Denklijnen op een rij



Beperkte mogelijkheden voor wind in deze regio
(30 - 40 wm, inclusief 6 wm Zutphen)

Belangrijkste redenen:
1. Kleinschalig landschap met veel verspreide bebouwing
2. Omvangrijke gebieden met hoge waarden (N2000, landgoederen)
3. Op/bij bedrijventerrreinen technische beperkingen

Potentie wind kan hoger zijn in de regio bij aanpassingen op punt 2 en 3

Conclusie WIND



ZON



> Veel draagvlak voor het integreren in infrastructuur en kunstwerken en voor het benutten van knooppunten, op- en afritten
> Meer genuanceerd over bermen, taluds en stroken langs de snelweg (houdt rekening met beplantingen, ecologische waarde bermen, 
uitzicht over het landschap). Meest kansrijk zijn de hoger gelegen snelwegen en (toekomstige) geluidswallen langs A1 en bij Zutphen
> Kansen voor de tussenzone Twentekanaal/spoor en Apeldoorns kanaal/A50 zijn in beeld gekomen



Eenduidige beeld voor de hele Cleantech
> Iedereen is voor zon op en aan bedrijventerreinen
> Kansen voor stortplaatsen zijn in beeld gekomen
> Dorpsmantels liggen lastiger, de kans voor de gemeenschap wordt gedeeld, maar er zijn veel esdorpen met waardevolle escomplexen aan 
de dorpsranden, mensen willen geen barrières tussen dorp en landschap
> Ook genuanceerd over de erfweides, er liggen mogelijkheden, maar mensen zijn ook bang voor verrommeling, qua netwerk ook lastig



> Mensen zijn in principe voor zo het zoveel mogelijk benutten van open ruimtes en parkeerplaatsen binnen de kernen, maar niet zonder meer; open 
ruimtes zijn belangrijk voor de kwaliteit van de kernen en als speelruimtes
> Groot zonnecluster rond de A1: genuanceerde reacties, plus is de bundeling en investering in het gebied, min zijn de gevolgen voor de landbouw
> Nieuwe clusters die in beeld zijn gekomen: zone tussen Apeldoorns Kanaal en A50 (zie ook infra), landschap bij Heerde en de Schiethei



> Over het algemeen zijn de meningen hier genuanceerd over
> Mensen zijn bang voor verrommeling van het landschap als het in agrarisch gebied terecht komt en geven aan dat als zonnevelden binnen de 
groenzones terechtkomen, hier hoge kwalitatieve voorwaarden aan gekoppeld moeten worden
> In Lochem, Brummen en Epe ligt meer nadruk op het vrijhouden van landbouwgronden
> In Epe worden nadrukkelijk ook kansen gezien om nieuwe kwalitatieve mix landschappen met zon te ontwikkelen



Meer draagvlak voor ZON dan voor WIND

Er is draagvlak om te doen in de eigen omgeving wat mogelijk is (niet
afwentelen)

Er is draagvlak voor de bundeling met bebouwing, bedrijventerreinen, 
infrastructuur

Zorg zit vooral bij versnippering en verrommeling van het agrarisch
landschap en dat dorpen en natuur ingesloten raken door zonnevelden

Groene karakter als kwaliteit van de leefomgeving behouden

Nieuwe kansen voor mixlandschappen / meerwaarde / 
functiecombinaties / zijn in beeld gekomen

Conclusie ZON



Naar een 
Samenhangende
energiestrategie



1 
Starten met ZON:
bouwstenen waar het 
meeste draagvlak voor 
is



Bestaande en vergunde
energieprojecten
(haalbaarheid kans < 100%)

Ca 285 ha



Totaal

+
Lopend projecten   285 ha
Totaal                         745 ha 



2 
Met welke andere
bouwstenen / denklijnen 
combineren om tot een 
heldere, samenhangende 
ontwikkeling in de Cleantech 
Regio te komen?



Denklijn 1 / 
Infrastructuur 
- Tussenzones
- Bermen/taluds

Tot ca 1.800 ha
(10 - 20% bedekt)

180 - 360 ha

Denklijn 2 / Vraag & 
aanbod
- Verspreid

Tot 43.000 ha
(1% bedekt)

Ca 430 ha

Denklijn 3 / Clusters
- Grotere clusters

Tot ca 2.500
(10 - 20% bedekt)

Ca 250 - 500 ha

Denklijn 4 / Landschap
- Groenontwikkeling
- Flank

Tot  GO 5.000 ha
(5%)

Ca 250 ha

Tot flank 10.000 ha
(2%)

Ca 200 ha

Opgave 1.000-1.200 ha minus 745 ha = ca 255 - 455 ha

Opties op een rij



De aanvullende bouwstenen vanuit de vier denklijnen bieden allen
mogelijkheden om de opgave kwantitatief in te vullen.

De keuze kan gemaakt worden op basis van kwaliteit:
- Ruimtelijke kwaliteit (beleving, samenhang tussen verschillende
ontwikkelingen, leesbaarheid concept, .)
- Sociale kwaliteit
- Meerwaarde voor andere functies
- Samenhang met de WIND

Het is of of

Conclusie



3 
Naar een samenhangende
strategie: 
ZON combineren 
met WIND



Optie a
WIND
Langs infrastructuur

Optie b
WIND
Verspreid bij 
kernen

Optie c
WIND
In clusters

Optie 1 
ZON
Langs infrastructuur

Optie 2
ZON
Verspreid over 
buitengebied

Optie 3 ZON
In grotere 
clusters

Optie 4
ZON
In mixlandschappen & 
groenzones

Optie d
WIND
Groot 
windcluster



Potentieel



Conclusie potentieel

ZON
• Bestaande, vergunde projecten (geen 100% zekerheid van 

doorgang), en projecten waarvoor draagvlak is van ZON tellen op 
tot circa 745 ha

• Daarnaast lijkt een extra 250 à 500 ha haalbaar. Op 4 manieren (4 
opties slide 37)

• Dit telt op tot 1.000 tot 1.200 ha ZON = 1,0 tot 1,2 TWh. 

WIND
• WIND is lastiger. 30 a 40 turbines is mogelijk binnen wettelijke 

kaders en beleid. 
• Dit levert circa 0,25 tot 0,35 TWh

TOTAAL
• 1,0 tot 1,5 TWh. 
• Let op: Projecten vallen nog af



PROGRAMMA

WIND > zon
Sessie 1 en sessie 2
• Plenair met de mentimeter
• Wandelgang langs de scenario’s en denklijn regio kaarten
• In gesprek thema 1 – Infrastructuur – lijnen/clusters/dorpsturbines - Ruut
• In gesprek thema 2 – A1 cluster - Nicoline
• In gesprek thema 3 – bedrijven en clusters – groepen windturbines - Willem
• In gesprek thema 4 - dorpsturbines en erfturbines - Eveline

ZON > wind
Sessie 3 en sessie 4
• Plenair met de mentimeter
• Wandelgang langs de scenario’s en denklijn regio kaarten
• In gesprek thema 1 – infra, bermen, bedrijfsterreinen – Eveline
• In gesprek thema 2 – Groene ontwikkelingszones – Willem
• In gesprek thema 3 – zonneclusters A1 en Oene – Ruut
• In gesprek thema 4 – erfweides en boerenzonneweide – vraag en aanbod - Nicoline





Afsluiting



Vervolg, naar onze Concept RES

>Verwerken digitale bewoners enquête

>Bewoners participatie momenten

>Jongeren atelier in januari en februari

>Netberekeningen van Liander

>Ontwerpatelier 14 januari 2020
> Landschappelijk ontwerpen van de resultaten tot nu toe
> Koppelen Gebiedsopgaven en –kansen
> Inzichtelijk maken van conflicterend beleid en visies en aanpasbaarheid hiervan



Planning RES

Oktober 2020: Reactie NPRES

Vóór 1 maart 2021: RES 1.0 indienen



Bedankt


