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Inleiding
Aanleiding
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de
Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het
ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket
aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030
ten opzichte van het jaar 1990.
30 energie-regio’s
Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels
betrokken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is
Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en
waterschappen.
Regionale Energiestrategie (RES)
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s
samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een
instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde
opslag en energie infrastructuur. Meer informatie over de RES is te vinden op de
website van het Nationaal Programma RES (NPRES).
RES Foodvalley
Ook in de regio Foodvalley werken verschillende stakeholders samen aan deze opgave.
Hoe dat precies georganiseerd is en in zijn werk gaat, staat beschreven in het
‘Startdocument RES Foodvalley’ (14 juni 2019) wat in alle gemeenteraden, provinciale
staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen is vastgesteld. In een drietal
stappen wordt toegewerkt naar een eindresultaat (zgn. concept-bod) en daar horen ook
een aantal producten tussen.
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Tussenrapport ‘de basis op orde’
Dit rapport is een tussenresultaat in het proces richting de concept-RES. Het bevat
feitelijke basisinformatie als fundament voor het verdere ontwerpend onderzoek aan
potentiële denkrichtingen en het uiteindelijke concept-bod. In deze versie is uitsluitend
achtergrondinformatie opgenomen over opwekking van duurzame elektriciteit door
windturbines en zonnepanelen (veldopstelling en grote daken). Informatie over
beschikbaarheid en inzet van duurzame warmtebronnen en de relatie met de
toekomstige warmtevraag wordt in een apart spoor onderzocht. De verwachting is dat
de achterliggende basisinformatie voor warmte in februari 2020 kan worden ontsloten.
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Kaders en toetsingscriteria
Door alle betrokken partijen die meewerken aan de totstandkoming van de conceptRES Foodvalley zijn op bestuurlijk niveau een aantal kaders en toetsingscriteria
overeengekomen. De kaders bepalen de context en ruimte waarbinnen gewerkt wordt.
Kaders
−
−
−
−

Hoofdstuk D7 uit het Klimaatakkoord Regionale Energie Strategie (RES);
Hoofdstuk D5 uit het Klimaatakkoord Bevordering draagvlak;
Gelders Energieakkoord (55% CO2-reductie, 1,5% per jaar besparing);
Aanvullende uitgangspunten:
▪ Regionale afweging, lokaal niveau overstijgen;
▪ Vastgestelde beleidskeuzes zijn de basis.

DISCLAIMER
In navolging van bovengenoemde uitgangspunten is in dit tussenrapport gekozen
om de geldende beleidsrestricties en theoretische potenties in kaart te brengen op
basis van Europees, landelijk en provinciaal beleid. Lokaal, gemeentelijk beleid voor
duurzame energieopwekking is dus niet in de analyses en het bijbehorend
kaartmateriaal opgenomen, mede omdat niet alle gemeenten hier al over
beschikken. Daar waar aan de orde, wordt echter wel melding gemaakt van
bestaand lokaal beleid.
Toetsingscriteria
1. Bijdrage aan opgave
− De voorgestelde oplossing levert een substantiële bijdrage aan reductie van
CO2- uitstoot;
− De voorgestelde oplossing levert een substantiële bijdrage aan de nationale
opgave om 35 TWh duurzaam opwekvermogen op land te realiseren.
2. Realiseerbaarheid
De voorgestelde oplossing is technisch, financieel-economisch en
sociaaleconomisch haalbaar en realisatie vóór 2030 is mogelijk. De voorgestelde
oplossing is ook dienstbaar aan andere opgaven.
3. Draagvlak en participatie
De voorgestelde oplossing heeft politieke steun en overeenstemming in het
stakeholderoverleg. Er is draagvlak onder betrokkenen en inwoners:
−
−
−

Er wordt gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom (met zeggenschap);
Een eerlijk proces gericht op zo groot mogelijke acceptatie;
Eerlijke verdeling tussen lusten en lasten, waarbij de grootste lusten gekoppeld
worden aan de zwaarste lasten.

4. Aansluiting bij beleidskaders
− Denkkaders zijn breder dan beleidskaders;
− De voorgestelde oplossing sluit goed aan bij bestaande gebiedsgerichte
beleidskaders; indien wordt afgeweken van beleidskaders, is het duidelijk op
welke wijze aanpassing van deze kaders mogelijk is;
− Meekoppelkansen aanpalende beleidsvelden worden benut.
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5. Ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
De voorgestelde oplossing draagt bij aan efficiënt (o.a. agrarisch) ruimtegebruik en
de ruimtelijke kwaliteit. De oplossing is goed landschappelijk inpasbaar, met
aandacht voor biodiversiteit en sluit aan bij de kenmerken van het gebied.
6. Toekomstvastheid en continuïteit
De voorgestelde oplossing is niet in beton gegoten en biedt ruimte voor innovatie,
met doelstelling 2050 (klimaatneutraal) in het vizier. De oplossing biedt kansen voor
ingroei, flexibiliteit en voorkomt een “lock-in”.
Bovenstaande toetsingscriteria hebben in dit tussenrapport geen rol bij de uitgevoerde
analyses van bestaande beleidsrestricties en theoretische potenties. Ze vormen de
vastgestelde ‘meetlat’ waarlangs in verdere ontwerpend onderzoek potentiële
denkrichtingen en het uiteindelijke concept-bod worden getoetst.

6

3

De (cijfermatige) opgave
Wat is de opgave?
Een veel gestelde vraag is hoeveel de regio Foodvalley moet gaan opwekken aan
duurzame energie voor de RES. Het is logisch dat we zoeken naar een opgave, een
taakstelling of een concreet aantal om naar toe te werken. Dat biedt houvast.
De RES kent echter geen taakstelling per regio, maar redeneert vanuit de doelstelling
van 35 TWh (Terawattuur) aan duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030. Dat getal
hangt samen met nationale, internationale en provinciale afspraken. In onderstaand
figuur zijn die verschillende doelstelling samengebracht.

Het Klimaatakkoord richt zich op 49% CO2-reductie in 2030 en daar wordt vanuit
verschillende thema’s aan gewerkt. De RES kent in principe alleen voor het thema
‘elektriciteit’ een doelstelling van 35 TWh.
Hoeveel is 1 TWh?
Onderstaand figuur is ontleend aan de Handreiking RES 1.1 (10 oktober 2019) en laat
zien dat 1 TWh overeenkomt met:
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Maar wat is nu de opgave?
Om toch gevoel te krijgen bij wat ons te doen staat, is op verschillende manieren
gekeken naar wat de opgave zou kunnen zijn.
Gemeentelijke ambities
Als eerste is geïnventariseerd welke ambities de gemeenten zelf hebben gesteld voor
de energietransitie. Dat is weergegeven in onderstaande tabel.
Gemeente
Barneveld
Ede

Energieneutraal
2050
2050

Nijkerk

2050

Scherpenzeel
Wageningen

2050
2050

Renswoude
Rhenen
Veenendaal

2035
2040
2035

Tussendoelen
2020: 20% duurzame opwek
2022: 20% hernieuwbare energie
2030: 40% hernieuwbare energie
2035: CO2 neutraal: 20% besparing, 20% opwek
duurzame energie, 60% CO2 compensatie
2030: klimaatneutraal: 50% energiebesparing,
25% eigen opwek, 25% inkoop
2030: 50% energieneutraal

Niet alle lokale ambities zijn concreet genoeg, dus kon niet voor elke gemeente worden
uitgerekend wat de ambitie is qua te realiseren hoeveelheid duurzame elektriciteit. Voor
de gemeenten waar dat wel mogelijk was, zijn de aantallen opgeteld tot het volgende
overzicht voor 2050:
Categorie
Wind op land
Zonnevelden
Zonnepanelen op daken (>15 kWp)*
Totaal

Aantal
34
409 ha
719.000
-

Opbrengst
752 TJ
1.104 TJ
808 TJ
2.664 TJ = 0,7 TWh

*In de RES tellen grote daken ook mee met als ondergrens 15 kWp. Dat staat gelijk aan ongeveer 50-60
zonnepanelen.

Regionale energiemix 2050 – energieneutraal
In 2018 is voor alle regio’s en gemeenten in Gelderland een toekomstige energiemix
opgesteld met het Energie Transitie Model (ETM) op basis van een aantal afgestemde
aannames en afspraken. Uitgangspunt van de mix is energieneutraal als regio in 2050
inclusief mobiliteit en industrie. Deze mix staat op de volgende pagina weergegeven,
maar biedt voor de RES het volgende overzicht voor 2050:
Categorie
Wind op land
Zonnevelden
Zonnepanelen op daken (>15 kWp)
Totaal
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Aantal
141
945 ha
1.282.000
-

Opbrengst
2.924 TJ
2.529 TJ
1.400 TJ
6.853 TJ = 1,9 TWh

Energievisie 2050 - Regio Foodvalley
De regio Foodvalley heeft in 2018 ook een regionale energievisie op laten stellen voor
2050 waarin met een drietal mogelijke denkrichtingen is gewerkt. Als we de
denkrichtingen uit deze visie als uitgangspunt voor de opgave van de RES pakken dan
volgt daar voor 2050 het volgende uit:
Categorie
Wind op land
Zonnevelden
Zonnepanelen op daken (>15 kWp)
Totaal

Aantal
45 – 76
646 - 839 ha
1.000.000
-

Opbrengst
1.080 – 1.796 TJ
2.389 – 3.105 TJ
1.095 TJ
4.564 – 5.996 TJ =
1,3 – 1,7 TWh

Er is gewerkt met een bandbreedte om alle drie de mogelijke denkrichtingen mee te kunnen nemen.

Omrekening landelijke doelstelling RES 2030
Landelijk wordt in de RES gerekend met een doelstelling van 35 TWh aan duurzaam
opgewekte elektriciteit. Welk deel regio Foodvalley daarvan krijgt, is echter niet
bepaald. Om daar toch gevoel voor te kweken, is vanuit vier verschillende invalshoeken
de landelijke doelstelling voor 2030 omgerekend:
Op basis van:
Inwonersaantal Foodvalley t.o.v. Nederland
Huidig energiegebruik Foodvalley t.o.v. Nederland
Totaal grondoppervlakte Foodvalley t.o.v. Nederland*
Totaal opwekpotentie Foodvalley t.o.v. Nederland**
Totaal

Opbrengst
0,7 TWh
0,3 TWh
0,6 TWh
0,4 TWh
20 – 50 windturbines op
land en
240 – 485 ha
zonnevelden

*Hierbij is gekeken naar het totaal grondoppervlakte exclusief geldende belemmeringen voor wind en zon.
**Hierbij is gekeken naar het totaal grondoppervlakte minus geldende, landelijke belemmeringen voor wind en
zon.
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Energiemix 2030 – Gelders Energie Akkoord (GEA)
In 2019 is voor heel Gelderland (inclusief Rhenen, Veenendaal en Renswoude) met het
ETM een nieuwe energiemix gemaakt op basis van de doelstelling van 55% CO2
reductie in 2030 uit het GEA (zie hieronder). In bijlage 1 is een nadere toelichting
opgenomen op de berekeningen inclusief de begeleidende Statenbrief.

De nieuwe energiemix is voor heel Gelderland opgesteld. Om toch gevoel te krijgen bij
wat dit dan zou kunnen betekenen voor de regio Foodvalley is het gedeelte voor
duurzaam opgewekte elektriciteit omgerekend naar de regio. Redenerend vanuit de
doelstelling 55% CO2 reductie in 2030 komt daar voor de RES dan het volgende uit:
Categorie
Wind op land
Zonnevelden
Zonnepanelen op daken (>15 kWp)
Totaal

Aantal
28
230 ha
900.000
-

Opbrengst
723 TJ
674 TJ
1.074 TJ
2.471 TJ = 0,7 TWh

Toepassing
In elk van de gebruikte modellen, visies of ambities is gewerkt met aannames en
keuzes die destijds in de bijbehorende trajecten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld met welk
type windturbine wordt gerekend of wat precies onder ‘energieneutraal’ valt. Het doel
van de analyse aan de opgave die nu in de RES Foodvalley is uitgevoerd, is niet om die
aannames en keuzes nog een keer tegen het licht te houden of daar de discussie over
aan te gaan.
Deze analyse is bedoeld om de verschillende invalshoeken op het beschrijven van de
opgave die in de regio aanwezig zijn, naast elkaar te leggen. Dat geeft inzicht in de
ordegrootte van waar we in de RES aan werken, maar wordt ook gebruikt om later in
het proces een referentiekader te hebben, waarmee we toetsen of potentiele
denkrichtingen veel of weinig bijdragen.
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Landschapsanalyse
In de totstandkoming van de concept-RES voor regio Foodvalley wordt niet alleen
gekeken naar modellen en cijfers. Centraal in de aanpak staat het landschap. De
kenmerken en kwaliteiten van de verschillende landschapstypen in de regio vormen de
basis voor verder ontwerpend onderzoek.
Daarom is door het ondersteunend ontwerpconsortium H+N+S/Bügel Hajema/Over
Morgen een landschapsanalyse opgesteld om te ontleden hoe het landschap van de
regio is opgebouwd. Daarvoor is onder andere geput uit reeds bestaande
landschapsstudies, plannen en visies. Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 6.
In onderstaande tabel zijn de verschillende landschapstypen in de Foodvalley
gecategoriseerd. Een overzichtskaart van de regio met alle landschapstypen is
opgenomen in bijlage 2 inclusief een korte omschrijving per landschapstype.
Bos/heidelandschap
Heidelandschap
Bos
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Agrarisch
landschap
Engen
Kampenlandschap
Broek- en
heideontginning
Slagenlandschap
Polderlandschap

Rivierenlandschap
Rivierenland

Overige
landschappen
Stadslandschap
Infrastructuur
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Gebiedsopgaven
De energietransitie is niet de enige opgave met een ruimtelijke weerslag in de
Foodvalley. Er spelen daarnaast nog tal van andere belangrijke opgaven in het gebied.
Wij vinden het belangrijk om ook daar goed zicht op te hebben. Misschien biedt het
combineren van de energietransitie met deze verschillende opgaven namelijk nieuwe,
kansrijke oplossingen. De gebiedsopgaven zijn daarom geïnventariseerd en op
hoofdlijnen geduid. Ook hiervoor is geput uit bestaande beleidsdocumenten en visies
(bijlage 6).
Een belangrijk document hierbij is de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ waarin al een
nadere beschrijving en verbeelding is gegeven van verschillende gebiedsopgaven.
Kaartmateriaal hiervan is opgenomen in bijlage 3.
Daarnaast zijn in bijlage 3 verschillende thematische kaartlagen opgenomen die
ondersteunende informatie bieden bij het inzichtelijk maken van de verschillende
opgaven in de Foodvalley.
Onderstaande tabel bevat een samenvatting en selectie van de belangrijkste
gebiedsopgaven met het oog op duurzame opwekking van elektriciteit:
Thema
Landschap
Landbouw
Vrijkomende
Agrarische
Bebouwing (VAB)
Watersysteem

Natuur

Recreatie
Infrastructuur
Cultuurhistorie
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Opgaven
Identiteit vasthouden, versterken / ontwikkelen vitaal divers
landschap / tegengaan verrommeling
Transitie naar meer duurzaamheid / natuur inclusief
Nieuwe functies en ruimte voor ontwikkeling, behoud
gevarieerd landschap, diverse schaalgrootte
Drager regionale identiteit versterken, beken met ecologische
en recreatieve kwaliteiten, beekherstel als waterbuffers /
klimaat adaptief
Versterken biodiversiteit / ontwikkelen gradiënt-rijke natuur,
Groene Ontwikkelingszone (GO), in stand houden Gelders
Natuur Netwerk (GNN) areaal / tegengaan versnippering /
stiltegebieden
Verbindingen ontwikkelen / revitaliseren en zonering
verblijfsrecreatie
Hoogwaardige wandel- en fietsverbindingen / snelwegcorridors
Beschermde stad en dorpsgezichten / relicten / historische
verbindingen / Grebbelinie / landgoederen
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Bestaand beleid
In hoofdstuk 1 van dit tussenrapport is uitgelegd dat stap 2 in het RES-proces om het
opstellen en uitdenken van potentiële denkrichtingen. Om daar een goede basis voor te
leggen, is allereerst bestaand beleid voor zon en wind op land geïnventariseerd en
geanalyseerd. Het verzamelde kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 4. In dit
hoofdstuk wordt een nadere toelichting bij deze kaarten gegeven op de volgende
onderdelen:
1. Gerealiseerde en geplande projecten: windturbines, zonnevelden en zon op
daken (>15 kWp);
2. Bestaande beleidsrestricties: landelijk (Nationaal Programma RES), Provincie
Gelderland, Provincie Utrecht;
3. Kansenkaarten wind en zon op land: op basis van bestaande beleidsrestricties.
Gerealiseerde en geplande projecten
Bestaande windturbines, zonnevelden en zon op daken (>15 kWp) tellen mee in het
realiseren van de landelijke opgave van 35 TWh. Daarnaast mogen ook geplande
projecten (zgn. pijplijn) worden meegeteld. Het NPRES heeft aan alle regio’s een
factsheet aangeboden met de resultaten van de landelijke analyse naar bestaande en
geplande opwek van duurzame elektriciteit. Deze factsheet is te vinden in bijlage 5. De
gemaakte keuzes en resultaten in deze factsheet zijn afgestemd met EZK, CBS, PBL
en RVO.

Wind – bestaand
2018
5 turbines
0,01 TWh

Factsheet NPRES*
Wind -pijplijn
Zon – bestaand
2030
2018
0 turbines
0 TWh
0,03 TWh

Zon – pijplijn 2030
(50%)**
0,11 TWh

*Hierbij missen postcoderoosprojecten. De opbrengst (bestaand en pijplijn) is voor regio Foodvalley in relatie
tot bovenstaande aantallen echter niet significant (respectievelijk 0,00026 TWh en 0,0001 TWh).
**Zon – pijplijn 2030 is berekend aan de hand van de SDE+ lijst (mei 2019) met de aanname dat 50% van de
afgegeven SDE+ beschikkingen voor grootschalige zon-pv projecten wordt gerealiseerd.

De bestaande en geplande projecten zijn ook op kaart gezet. Dit is op basis van de
SDE+ lijst met aanvullend de postcoderoosprojecten op basis van ‘Zon op Nederland’
(augustus 2019). Niet alle projectlocaties op de kaart betreffen exacte locaties, omdat in
een aantal gevallen specifieke adreslocaties ontbreken. Het project is dan toegewezen
aan de betreffende plaatsnaam. Deze kaart is opgenomen in bijlage 4.
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Bestaande beleidsrestricties
Om inzicht te krijgen in bestaande beleidsrestricties is gebruik gemaakt van een update
van de landelijke analysekaarten van het NPRES. Die bevatten restricties voor wind en
zon op land op basis van landelijk en Europees beleid. De volledige onderbouwing voor
de landelijke kaarten is na te lezen in het rapport ‘Verantwoording Analysekaarten
NPRES’.
Daarnaast is gebruik gemaakt van kaartmateriaal wat door de provincie Gelderland en
Utrecht is aangeleverd op basis van provinciaal beleid. Voor Gelderland ligt de
onderbouwing daarvoor vast in de provinciale verordening en visie. In Utrecht wordt hier
momenteel aan gewerkt in het kader van de provinciale omgevingsvisie en hebben wij
voorlopige kaarten ontvangen.
Vanuit het NPRES is tevens een kaartlaag opgenomen met informatie over de ligging
van het hoogspanningsnet en hoofdstations.
Het beschikbare materiaal is door het consortium samengevoegd en gestructureerd in
de volgende 9 kaartlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wind op land: harde beperkingen
Wind op land: zachte beperkingen
Wind op land: harde en zachte beperkingen
Wind op land: kansenkaart zachte en harde beperkingen
Wind op land: kansenkaart zonder beperkingen
Zon op land (zonneveld): harde beperkingen
Zon op land (zonneveld): zachte beperkingen
Zon op land (zonneveld): harde en zachte beperkingen
Zon op land (zonneveld): kansenkaart

Deze kaarten zijn opgenomen in bijlage 4. Er is onderscheid gemaakt in harde vs.
zachte beperkingen. De interpretatie die hierbij is gebruikt, is als volgt:
-

Harde beperking (nee): wind of zon op land zijn uitgesloten vanwege
veiligheidsoverwegingen (Handboek risicozonering Windturbines), een
beschermde status (bijv. natuur of monumenten) en/of een fysieke
onmogelijkheid (bijv. bestaande dorpskern of snelweg);

-

Zachte beperking (nee, tenzij): wind of zon op land zijn in principe uitgesloten,
mits het effect nader is onderzocht en/of specifieke maatregelen worden
getroffen.

DISCLAIMER
In de kaarten is onderscheid gemaakt tussen zachte en harde beperkingen om de
resultaten van de uitgevoerde analyses separaat te kunnen duiden. In de praktijk
kunnen deze beperkingen echter niet los van elkaar worden gezien. Het betreft hier
dan ook een theoretisch onderscheid.
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In onderstaande tabel is samengevat welke restricties zijn meegenomen.
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bron
NPRES*

beperking
hard

laag
Beperkt kwetsbare
gebouwen

afstand wind
75

schaal
land

opwek
wind

NPRES

hard

Bestaande kassen

?

land

wind

NPRES

hard

Bestaande turbines

?

land

wind

NPRES

hard

Buisleidingen bestaand

241

land

wind

NPRES

hard

Hoogspanning

241

land

wind

NPRES

hard

Kwetsbare gebouwen

241

land

wind

NPRES

hard

Losse woonbebouwing
(geluid)

300

land

wind

NPRES

hard

Luchthaven

vast

land

wind

NPRES

hard

Primaire waterkering

50

land

wind

NPRES

hard

Risico-inrichting

vast

land

wind

NPRES

hard

Spoor

83

land

wind

NPRES

hard

Waterwegen

50

land

wind

NPRES

hard

Wegen (rijks, spoor,
stadsroutes)

75

land

wind

beleid
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014

bron
NPRES

beperking
hard

laag
Woonkernen

afstand wind
500

schaal
land

opwek
wind

NPRES

hard

NNN

gebiedsgrens

land

zon

NPRES
NPRES

hard
hard

gebiedsgrens
gebiedsgrens

provincie
land

NPRES

hard

Weidevogelgebied
Beschermd stads /
dorpsgezicht
Monumenten

gebiedsgrens

land

Gelderland
Gelderland
Gelderland

hard
hard
hard

gebiedsgrens
vast
gebiedsgrens

provincie
provincie
provincie

Gelderland

hard

gebiedsgrens

provincie

zon

Utrecht

hard

Gelder Natuur Netwerk
Rustgebied wintergans
Glastuinbouw
ontwikkelingsgebied
Glastuinbouw regionaal
cluster
Natura2000

wind
zon
dak
zon
dak
wind
wind
zon

gebiedsgrens

provincie

?

Utrecht

hard

Ganzenrustgebieden

gebiedsgrens

provincie

?

Utrecht

hard

gebiedsgrens

provincie

?

NPRES
NPRES

zacht
zacht

Nationaal park
Utrechtse Heuvelrug
Natura2000
NNN

gebiedsgrens
gebiedsgrens

europees
land

wind
wind

NPRES
NPRES

zacht
zacht

Stiltegebied
Werelderfgoed

gebiedsgrens
gebiedsgrens

land
europees

NPRES
NPRES
Utrecht

zacht
zacht
zacht

Weidevogelgebied
RWS beheergebied
Groene contour

gebiedsgrens
gebiedsgrens
gebiedsgrens

land
land
provincie

wind
wind +
zon
zon
zon
?

Utrecht

zacht

gebiedsgrens

provincie

?

Utrecht

zacht

Beschermd stads /
dorpsgezicht
Buitenplaatsen**

gebiedsgrens

provincie

?

Utrecht

zacht

Hoevelandschappen**

gebiedsgrens

provincie

?

beleid
Handboek
Risicozonering
Windturbines,
RVO 2014
Provinciale
verordeningen
Visie provincie
RCE
RCE
Visie provincie
Visie provincie
Verordening
provincie
Verordening
provincie
Omgevingsvisie
(concept)
Omgevingsvisie
(concept)
Omgevingsvisie
(concept)
Rijk / provincie
Verordening
provincie
Visie provincie
Unesco
Visie provincie
RWS
Omgevingsvisie
(concept)
Omgevingsvisie
(concept)
Omgevingsvisie
(concept)
Omgevingsvisie
(concept)

*NPRES gaat al uit van windturbines van 5.6MW i.p.v. 3MW.
**Hiervan is momenteel nog geen data beschikbaar.

Toelichting beleidsrestricties
De toewijzing van beperkingen in de categorieën ‘hard’ (nee) en ‘zacht’ (nee, tenzij) is
voor enkele van bovengenoemde beleidsrestricties niet definitief. Met name de
geluidsnormering wordt door het Nationaal Programma RES bekeken met het oog op
haalbaarheid, draagvlak en herkenbaarheid. Deze normering is gerelateerd aan
meerdere technische eigenschappen van windturbines en verschilt per gekozen turbine.
Dat maakt een sluitende normering binnen de opgenomen tabel en de bijbehorende
kaarten enkel mogelijk op basis van aannames. De opgenomen cijfers bij verschillende
restricties zijn enkel de genomen aannames (inclusief bijbehorende bronvermelding).
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Het RES traject is tevens opgezet om knelpunten met betrekking tot beleidsrestricties
op te merken en bespreekbaar te maken in verschillende overlegorganen. Hiermee
kunnen harde en zachte beperkingen op termijn veranderen door de
gemeenschappelijke noodzaak voor grootschalige, duurzame energie opwek. De
uitgevoerde analyses in dit tussenrapport dienen ter ondersteuning om dergelijke
overleggen te faciliteren en hier in de concept-RES van regio Foodvalley desgewenst
afspraken over op te nemen.
Nuancering geluidsnormering en ‘beperkt kwetsbare gebouwen’
In regio Foodvalley staan op enkele locaties gebouwen die in de data-analyse van dit
tussenrapport niet eenduidig en consistent konden worden gekwalificeerd. De aan te
houden afstanden voor windturbines ten opzichte van losstaande woningen en beperkt
kwetsbare gebouwen verschilt significant. Zoals in bovenstaande tabel valt af te lezen,
is dit 75 meter (beperkt kwetsbare gebouwen) of 300 meter (losse woonbebouwing)
afstand tot het betreffende gebouw.
Op dit moment zijn enkele gebouwen in de achterliggende databronnen gemarkeerd als
‘beperkt kwetsbare gebouwen’ onder de criteria van het ‘Besluit externe veiligheid
inrichtingen’. Het vermoeden is dat deze gebouwen als losstaande (agrarische bedrijfs)woningen moeten worden geclassificeerd en dat er in de praktijk een grotere afstand
tot windturbines gehanteerd zou moeten worden. Dit heeft natuurlijk effect op de
daadwerkelijke potentie voor windturbines in de regio en verdient nadere onderzoek in
de vervolgfase van de RES.
Kansenkaarten wind en zon op land
Voor zowel wind als zon op land is op basis van de beschikbare informatie over
bestaande beleidsrestricties een kaart gemaakt met de potentie. De kansenkaarten zijn
opgenomen in bijlage 4.
DISCLAIMER
In de kansenkaarten is uitsluitend gekeken naar kansen op basis van de hiervoor
beschreven analyse van bestaande beleidsrestricties uit Europees, landelijk en
provinciaal beleid. Lokaal gemeentelijk beleid is hierbij niet meegenomen (zie
Hoofdstuk 2). De kansenkaarten en bijbehorende analyseresultaten betreffen dus
een theoretisch potentieel waarbij lokaal beleid kan leiden tot andere voorwaarden,
keuzes en/of mogelijkheden.
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Lokaal beleid wind en zon op land
In onderstaande tabel is opgenomen welke gemeenten op dit moment vastgesteld
lokaal beleid hebben voor windturbines en zonnevelden. Daarnaast wordt in o.a. de
gemeente Nijkerk, gewerkt aan het opstellen van lokaal beleid.
gemeente
Ede

beleidsdocument
Wind- en zonnewijzer (2019)

Barneveld

−

Wageningen

Renswoude

Barneveldse zonneladder
(2019)
− Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)
Structuurvisie windenergie
(2019)
Voorlopige criteria en
voorwaarden zonneparken
(2019)
Omgevingsvisie Renswoude
(2018-2030)

toelichting
Ede heeft in 2019 lokaal aanvullend een ruimtelijke analyse
uitgevoerd naar zonpotentie.
Barneveld voert een zorgvuldig lokaal proces uit om te komen
tot een toekomstige structuurvisie wind. De NRD Structuurvisie
windenergie is de eerste stap. Op dit moment wordt als tweede
stap een MER onderzoek uitgevoerd.

Vooruitlopend op de afronding en vaststelling van de Visie op
het Buitengebied heeft het College van B&W voorlopige criteria
en voorwaarden voor zonneparken vastgesteld.
De Omgevingsvisie is in 2018 vastgesteld door de
gemeenteraad. Hierin is voor het buitengebied uitgesproken dat
“..windmolens en zonnepanelenweides nemen ruimte in beslag
en zorgen voor zichtvervuiling. Wij [red. gemeente Renswoude]
zijn dus op zoek naar andere oplossingen.”

In de hierna volgende tabel zijn de resultaten opgenomen van de analyse van de
potentie aan wind en zon op land op basis van de kansenkaarten. De potentie van zon
op grote daken is bij het onderdeel ‘minder-gevoelige bestemmingen’ meegenomen.
categorie

type

ha zon / aantal
turbines
62

TJ

MWh/j

TWh/j

bron

Wind op
land

Kans o b.v. harde
belemmeringen

3096,51

860142

0,860

Kans o b.v. harde + zachte
belemmeringen

38

1909,12

530312

0,530

Zonneveld

Kans o b.v. harde
belemmeringen

17942,5

39473,395

10964841

10,965

Zonneveld

Kans o b.v. harde + zachte
belemmeringen

17821,5

39207,275

10890918

10,891

NPRES +
provinciaal
beleid
NPRES +
provinciaal
beleid
NPRES +
provinciaal
beleid
NPRES +
provinciaal
beleid

Wind op
land

De verrekening van ha landbouwperceel naar TJ is gedaan door gebruik te maken van de aanname van NPRES van 50% realisatie van de
beschikbare grond – en een omzet factor van 0.00044 TJ/m2
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Potentie ‘minder-gevoelige’ bestemmingen

7

In dit tussenrapport is de aanname gedaan dat de volgende bestemmingen ‘mindergevoelig’ liggen omdat ze op meer draagvlak kunnen rekenen voor de toepassing
van zon dan bijv. landbouwgronden:
-

Grote daken (>15 kWp)

-

Parkeerplaatsen

-

Geluidschermen

-

Spoorbermen

-

Restruimte langs rijks- & provinciale-wegen

-

Uitgeefbare gronden op bedrijventerreinen

-

Stortplaatsen

Al deze locaties zijn opgenomen op een verzamelkaart in bijlage 4. Van deze
locaties is de theoretische potentie bepaald op basis van de volgende aannames:
type

benutting
%
30

Uitleg

GJ/m2

MWh/m2

bron

Onderbouwing

>285m2

0,55

0,153

Aanname NPRES

50

>285m2

0,55

0,153

BAG
(Kadaster)
TTNL / OSM

Geluidschermen
Spoorbermen

70
25

alle
>200m2

0,21
0,34

0,058
0,094

Restruimte langs
rijks- en
provinciale-wegen

25

>200m2

0,34

0,094

Bedrijventerreinen

100

uitgeefbaar
terrein

0,55

0,153

Stortplaatsen

20

alle

0,55

0,153

Grote daken (> 15
kWp)
Parkeerplaatsen

TTNL
Basisregistratie
Grootschalige
Topografie
(BGT)
Basisregistratie
Grootschalige
Topografie
(BGT)
IBIS 2018

CBS bodemgebruik 2015

Consortium: Exclusief
doorlopende weg op
parkeerplaats
Aanname NPRES
Aanname NPRES

Consortium:
Gebaseerd op de
spoorberm schatting
van NPRES
Consortium: nog
uitgeefbare gronden
met bestemming
bedrijventerrein
Aanname NPRES

Nadere onderbouwing voor de aannames van het NPRES zijn terug te vinden in het rapport ‘Verantwoording Analysekaarten NPRES’.
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De theoretische opwekpotentie voor zon op land van de geanalyseerde ‘mindergevoelige’ bestemmingen in regio Foodvalley is:
type
Grote daken (> 15 kWp)
Parkeerplaatsen
Geluidschermen
Spoorbermen
Restruimte langs wegen
Uitgeefbare gronden op bedrijventerrein
Stortplaatsen
TOTAAL

ha
480,5
87,8
5,2
36,1
112,2
56,82
65,3
843,92

TJ
1337,38
298,45
7,646
30,66
381,46
312,49
57,42
2.425,50

MWh/j
371495
82903
2124
8517
105961
86803
15950
673.753

TWh/j
0,372
0,083
0,002
0,009
0,106
0,0868
0,016
0,6748

bron
NPRES
Consortium
NPRES
NPRES
Consortium
Consortium
NPRES
-

DISCLAIMER
Het betreft hier een analyse van de theoretische opwekpotentie op basis van
beschreven aannames. Of deze potentie ook daadwerkelijk realiseerbaar is tot 2030
is niet onderzocht. Daarvoor zijn andere factoren van belang. Bij bijvoorbeeld de
categorie ‘grote daken (> 15 kWp)’ speelt in de praktijk o.a. mee of de constructie
van het betreffende dak geschikt is en of sprake is van de juiste netaansluiting.
Daarnaast dient uiteraard de dakeigenaar bereid te zijn mee te willen werken. Deze
informatie is op dit moment niet beschikbaar en dient in een volgende fase van de
RES en richting daadwerkelijke realisatie nader te worden onderzocht.
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