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Inleiding 

Op dinsdag 10 september 2019 is het 1e regionale ontwerpatelier gehouden voor de RES Foodvalley in het 

Kulturhus de Breehoek in Scherpenzeel. 

De regionale ontwerpateliers zijn bedoeld om gezamenlijk te zorgen voor de ingrediënten voor de uiteindelijke 

concept-RES van de regio Foodvalley. Via ‘joint fact finding’ wordt gezamenlijk onderzocht hoe (grootschalige) 

duurzame energieopwekking in de regio kan landen. Mogelijke keuzes en hun consequenties worden tijdens de 

ateliers op objectieve wijze inzichtelijk gemaakt en vormen daarmee de inhoudelijke input voor het 

onderhandelingsproces in de stakeholderoverleggen.  

Het eerste ontwerpatelier is bedoeld als kick-off om met elkaar verwachtingen, gevoeligheden en aandachtspunten 
te benoemen. Ook spreken we een aantal praktische spelregels af voor het samenwerken tijdens de ateliers. 
Daarnaast is het eerste atelier bedoeld om inzicht en gevoel te krijgen in de energietransitie-opgave en relevant 
bestaand beleid. 

 
Programma 

13:00 uur Inloop en ontvangst met lunch 
13:30 uur Toelichting RES en regionale ontwerpateliers 
14:00 uur Gesprek over verwachtingen en spelregels (in groepjes) 
14:45 uur Uitleg over energietransitie-opgave en bestaand beleid 
15:15 uur Pauze 
15:30 uur Gesprek over energietransitie-opgave en bestaand beleid (in groepjes) 
16:30 uur Wrap-up en afsluiting 
 

Deelnemers 

In bijlage 1 van het verslag is een lijst opgenomen met de genodigden inclusief een overzicht van de aanwezige 

deelnemers tijdens het 1e regionale ontwerpatelier. 

Toelichting RES en regionale ontwerpateliers 

Het atelier startte met uitleg door de procesregisseur voor de RES Foodvalley (Ralph Kohlmann) over het proces 

van de RES. Vervolgens heeft de procesbegeleider voor de verschillende ateliers (Coen Bernoster) een toelichting 

gegeven op het doel en de opzet van de regionale ontwerpateliers. In groepjes is vervolgens gewerkt aan het 

inzichtelijk maken van de verschillende verwachtingen en het opstellen van praktische spelregels. De resultaten 

hiervan zijn in dit verslag verwerkt. Na de pauze is nadere uitleg gegeven over de verschillende manieren waarop 

tegen de opgave kan worden aangekeken en welk relevant beleid en kaartmateriaal al is verzameld. Daar is in 

groepjes op gereflecteerd en ook deze resultaten zijn in het verslag verwerkt. De presentatie is opgenomen in 

bijlage 2. 

Verwachtingen en spelregels 

Als procesorganisatie hebben wij bepaalde verwachtingen van de regionale ontwerpateliers. Wij zijn tevreden als 

de ateliers gaan zorgen voor:  

• Gedeeld inzicht in opgaven (issues), bestaande situatie en potentie; 

• Gedeeld inzicht in koppelkansen;  

• Onderbouwde toekomstscenario’s incl. consequenties, globale zoekgebieden en ontwerpcriteria;  

• Gedragen inhoudelijke input voor de stakeholdertafel. 



 

Maar wat vinden de deelnemende stakeholders? Gevraagd is om in groepjes inzicht te geven in de verwachtingen 

aan de hand van de volgende vragen:  

1. Wat verwacht je straks dat er als resultaat van de ateliers ligt? 

2. Hoe verwacht je bij te dragen aan dit resultaat (en de ateliers)? 

3. Hoe verwacht je dat het resultaat (en de ateliers) jou gaan helpen in je eigen werk? 

Alle input vanuit de groepjes is verwerkt in bijlage 3. Samengevat, komt dit op het volgende neer: 

• De verwachtingen die wij als procesorganisatie hebben van de ateliers worden onderschreven; 

• Deelnemende stakeholders dragen bij met lokale gebiedskennis, specialistische kennis over de 

energietransitie (en andere relevante thema’s) en praktijkervaringen. Daarnaast zien zij ook een rol voor 

zichzelf weggelegd als ambassadeur van de RES c.q. energietransitie. Verder wordt gesteld dat 

deelnemers een belangrijke rol hebben in het ophalen van benodigde informatie en de terugkoppeling naar 

de eigen achterban.  

• Deelnemers verwachten dat de ateliers gaan helpen om een beter en duidelijker beeld bij de opgave te 

krijgen. Daarnaast zorgen de inzichten uit de ateliers ervoor dat energietransitie een volwaardig onderdeel 

in het ruimtelijk domein wordt, zodat het belangrijke input wordt voor in het Omgevingsbeleid. 

Gemeenschappelijke agenda en kaders die voortkomen uit de ateliers gaan helpen om de uitvoering beter 

handen en voeten te kunnen geven. 

Er zijn ook aantal goede tips gegeven voor het vervolgproces: 

• Betrek experts uit het Pact van Salentein (regiodeal Foodvalley). 

• Communiceer vroegtijdig met inwoners en betrek het ‘bewonersbelang’; bijv. in de vorm van een 

ervaringsdeskundige (omwonende wind- of zonnepark). Geef jongeren speciale aandacht. 

• Creëer ook ruimte voor experimenten. 

Op basis van alle verwachtingen willen wij een aantal praktische spelregels afspreken voor het samenwerken 

tijdens de komende ateliers. Als procesorganisatie denken wij dan bijvoorbeeld aan: 

• Vast team per stakeholder incl. vast vervanger(s) 

• Waarde-vrij: onderhandelen gebeurt aan de stakeholdertafels 

• Regionale scope is leidend 

• We werken vanuit landschap i.p.v. gemeentegrenzen 

• Focus op ruimtelijke inpassing (grootschalig) zon en wind  

• We zoeken actief naar koppelkansen 

• We delen relevante data, informatie en kennis 

Maar wat vinden de deelnemende stakeholders? Daarom is gevraagd in groepjes na te denken over de volgende 

vraag: 

4. Welke spelregels vinden jullie belangrijk? 

Alle input vanuit de groepjes is verwerkt in bijlage 4. Samengevat, komt dit op het volgende neer: 

• De spelregels die wij als procesorganisatie hebben voorgesteld worden grotendeels onderschreven; 

• Deelnemers hebben behoefte aan flexibiliteit en meer invloed in het proces. Geen strak keurslijf. 

• Deelnemers willen één verslag wat snel klaar is. 

 



 

Bestaand beleid en kaartmateriaal 

Aan het begin van het proces is een eerste inventarisatie uitgevoerd van bestaande beleidskaders, visies en 

handreikingen voor de RES Foodvalley. Daarnaast stellen Provincie Gelderland en het Nationaal Programma RES 

kaartmateriaal beschikbaar. Onderstaand is in een overzichtstabel weergegeven wat we tot nu toe hebben weten 

te verzamelen. Aan de deelnemers is gevraagd: 

1. Wij hebben zo zorgvuldig mogelijk proberen uit te nodigen, maar zitten vandaag de juiste partijen/mensen 

aan tafel en/of mis je iemand? 

2. Zijn we volledig en up-to-date? Of heb je meer en/of betere gegevens om met ons te delen? Zo ja, wat 

precies en bij wie kunnen we dit opvragen? Kijk daarbij a.u.b. ook even naar het reeds verzamelde 

kaartmateriaal. 

3. Wat is, volgens jullie, de bruikbaarheid van de verzamelde beleidsstukken? In hoeverre kan bijv. de Edese 

Wind- en Zonnewijzer regionaal worden toegepast? 

Het volledige overzicht, inclusief de input van het ontwerpatelier, is opgenomen in bijlage 5. Eventuele 

toevoegingen graag uiterlijk 30 september 2019 nazenden aan de procesbegeleider van de ateliers (Coen 

Bernoster) via coen.bernoster@overmorgen.nl.  

Met betrekking tot de vraag of de juiste partijen/mensen aan tafel zitten, viel het volgende op: 

• Ook hier wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inwoners. Enerzijds, als omwonenden die in de 

toekomst te maken krijgen met duurzame opwek. Anderzijds, als ervaringsdeskundige (omwonenden van 

bestaande wind- en zonneparken). Het belang van jongeren vraagt daarbij om speciale aandacht. 
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Bijlage 2: Presentatie 

 



RES Foodvalley
Regionaal 

ontwerpatelier #1
10 september 2019



• 13:30 uur Toelichting RES en regionale 
ontwerpateliers 

• 14:00 uur Gesprek over verwachtingen en 
spelregels (in groepjes) 

• 14:45 uur Uitleg over energietransitie-
opgave en bestaand beleid 

• 15:15 uur Pauze 

• 15:30 uur Gesprek over energietransitie-
opgave en bestaand beleid (in 
groepjes) 

• 16:30 uur Wrap-up en afsluiting 

Programma
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30 regio’s in Nederland maken een RES
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Klimaatakkoord Parijs

Nationale opgave → 49% CO2-reductie in 
2030 → regio’s dragen bij via RES

Kaders vanuit GEA en NP-RES

Lokale ambities 8 gemeenten

Regionale Energiestrategie (RES): 55% CO2-
reductie

Wijken

Gemeenten

Inwoners



• Een regionaal gedragen bod voor duurzaam opwekvermogen van 
elektriciteit. Dit moet bijdragen aan realisatie van provinciale en 
lokale ambities en aan de landelijke opgave van 35 TWh in 2030. 

• Een voorstel voor regionale verdeling van warmte op basis van vraag, 
aanbod en infrastructuur. 

➢Focus op 2030: beschikbare technieken, vergunnen uiterlijk 2025

➢Regionale afwegingen voor grootschalige opwek

➢Regionale verdeling van warmte als onderlegger voor 
Transitievisie Warmte

➢Uiteindelijke scope volgt uit stakeholderproces (koppelkansen)

Inhoud van de RES
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RES als proces: breed eigenaarschap

• Belanghebbenden (georganiseerd) aan tafel: 
meervoudige onderhandelingssituatie

• Focus op verbinding belangen i.p.v. uitwisseling van 
standpunten; zoeken naar oplossingen van wederzijds 
voordeel

• Joint fact finding: gezamenlijk oordeel over feiten en 
uitgangssituatie

• Issues adresseren en oplossen



Niveaus van afstemming en participatie

Tussenmoment  
raden en staten



Basis op orde

• Bestaand beleid

• Potentiekaarten

• Landschappelijke 
analyse

• Uitgangspunten

• Ontwerpcriteria

Scenario’s

• Bouwstenen

• Scenario’s

• Energieopbrengst

• Koppelkansen

• Consequenties en 
randvoorwaarden

Concept-RES

• Integreren 
scenario’s

• Globale 
zoekgebieden

• Concept-bod

In drie stappen naar concept-bod



Speelveld stakeholders



Stakeholdertafel



Ambtelijke werksessie 25 juni 

Vijf aandachtspunten:

1. Complexiteit proces vs. druk op planning

2. Bewustzijn / draagvlak inwoners en lokale stakeholders

3. Brede scope en stakeholderbetrokkenheid voor 
koppelkansen

4. Afstemming met omgevingsbeleid

5. Aandacht voor positie gemeenteraden en bestaande 
beleidskaders



Ateliers in bredere context

Tussenmoment  
raden en staten



Joint fact finding

• Focus op grootschalige opwek (zon op land en dak, wind op land)

• Inhoudelijke input voor en uitwerking van onderhandelingsproces

• Inzicht creëren

• Perspectieven schetsen

• Consequenties duiden

• Argumentatie opbouwen

• Professionele stakeholders

• Waarde-vrij

• Participatie inwoners op lokaal niveau 
vormgeven

• Participatie raads-, staten- en AB-leden 
(lokaal en regionaal)

• Participatie jongeren (WATT Nou)



Regionale ontwerpateliers

• 3 rondes en 5 – 6 regionale ontwerpateliers 

Ronde 1: basis op orde

• 10 september: kick-off (#1)

• 25 september: landschapsanalyse en gebiedsopgaven (#2)

Ronde 2: ‘laadvermogen’ van de regio

• 15 oktober: ontwerpcriteria en koppelkansen (#3)

• 4 december: potentiele toekomstscenario’s (#4)

Ronde 3: aanscherpen

• 16 januari: aanscherpen en convergeren naar concept-bod (#5)

• 5 maart: optioneel (#6)

• Duur: ca. 4 uur per atelier



Even voorstellen

regionaal ontwerpatelier Foodvalley

Consortium

Arjen Spijkerman HNS

Rudy Brons BugelHajema

Willem Knol Overmorgen



V O O R B E E L D E N  V A N  B O U W S T E N E N  M E T  
M E E K O P P E L K A N S E N

Tijdelijke zonnevelden (15-30 jaar) 
richting natuurontwikkeling.

Extensieve veehouderij Stadsrand



E N E R G I E B O U W S T E N E N  E N  L A N D S C H A P S S T R A T E G I E Ë N

E N E R G I E  P R O D U C T I E

Acupunctuur 
Kleinschalige infrastructuur 

I N P A S S E N A A N P A S S E N T R A N S F O R M A T I E

Herstel bestaand/toevoegen 
Grootschalige infrastructuur  

Nieuwe identiteit
Grootschalige infrastructuur



M E N U K A A R T  M E T  E N E R G I E B O U W S T E N E N

I N P A S S E N A A N P A S S E N T R A N S F O R M E R E N



Verwachtingen

Ik verwacht dat de regionale ontwerpateliers zorgen voor…

• Gedeeld inzicht in opgaven (issues), bestaande situatie en potentie

• Gedeeld inzicht in koppelkansen 

• Onderbouwde toekomstscenario’s incl. consequenties, globale 
zoekgebieden en ontwerpcriteria 

• Gedragen inhoudelijke input voor de stakeholdertafel

… wat uiteindelijk leidt tot:

• Onderbouwd en gedragen concept-bod regio Foodvalley

• Enthousiasme en drive voor toekomstige, gezamenlijke uitvoering



Spelregels (voorstel)

• Vast team per stakeholder incl. vaste vervanger (s)

• Waarde-vrij: onderhandelen gebeurt aan de stakeholdertafels

• Regionale scope is leidend

• We werken vanuit landschap i.p.v. gemeentegrenzen

• Focus op ruimtelijke inpassing (grootschalig) zon en wind 

• We zoeken actief naar koppelkansen

• We delen relevante data, informatie en kennis

• …



100 TJ =

5
windturbines 

(3MW)

37
ha zonneveld

19.000 
woningen met 

zonnedaken
(12 panelen/

woning)

35 TWh 

=

126.000 TJ

Uitleg opgave energietransitie



Uitleg opgave energietransitie

• Wanneer is je RES-bod goed?

• Wat gebruik je als referentie?

• Hoeveel grootschalige wind en zon nodig?



Gemeentelijke ambities

Gemeente Energieneutraal Tussendoelen

Barneveld 2050 2020: 20% duurzame opwek

Ede 2050 2022: 20% hernieuwbare energie
2030: 40% hernieuwbare energie

Nijkerk 2050 2035: CO2 neutraal: 20% besparing, 20% opwek 
duurzame energie, 60% CO2 compensatie

Scherpenzeel 2050 -

Wageningen 2050 2030: klimaatneutraal: 50% gebruik groene energie, 
25% eigen opwek, 25% inkoop

Renswoude 2035 -

Rhenen 2040 -

Veenendaal 2035 2030: 50% energieneutraal



Gemeentelijke ambities 2050  

• Wind op land: 34 windmolens - 752 TJ

• Zonnevelden: 409 ha - 1.104 TJ

• Zonnepanelen op daken (>15 kWp): 719.000 - 808 TJ

• Voorlopig totaal: 2.664 TJ = 0,7 TWh



Energiemix 2050 - energieneutraal

• Wind op land: 141 windmolens - 2.924 TJ

• Zonnevelden: 945 ha - 2.529 TJ

• Zonnepanelen op daken (>15 kWp): 1.282.000 - 1.400 TJ

• Totaal: 6.853 TJ = 1,9 TWh



Energievisie 2050 regio

• Wind op land: 45-76 windmolens - 1.080-1.796 TJ

• Zonnevelden: 646-839 ha - 2.389-3.105 TJ

• Zonnepanelen op daken (>15 kWp): 1.000.000 - 1.095 TJ

• Totaal: 4.564-5.996 TJ = 1,3-1,7 TWh



Verdeling 35 TWh 2030

Op basis van:

• Inwonersaantal: 0,7 TWh

• Energiegebruik: 0,3 TWh

• Oppervlakte: 0,6 TWh

• Opwekpotentie: 0,4 TWh

• 20-50 windturbines en 240-485 ha zonnevelden



GEA - 55% CO2 reductie 2030

• 28 windmolens

• 230 ha zonneveld

• 900.000 panelen op 
daken (>15kWp)

Totaal: 2.471 TJ = 0,7 TWh



De opgave?

Gemeentelijke ambities 2050
34 windmolens
409 ha zonneveld
719.000 zonnepanelen

0,7 TWh

Energievisie 2050
45-76 windmolens
646-839 ha zonneveld
1.000.000 zonnepanelen

1,3-1,7 TWh
Verdeling 35 TWh 2030
20-50 windmolens
240-485 ha zonneveld

Inwonersaantal: 0,7 TWh
Energiegebruik: 0,3 TWh
Oppervlakte: 0,6 TWh
Opwekpotentie: 0,4 TWhEnergiemix 2050

141 windmolens
945 ha zonneveld
1.282.000 zonnepanelen

1,9 TWh

Energiemix 2030 

28 windmolens
230 ha zonneveld
900.000 zonnepanelen

0,7 TWh



Even opladen



Bestaand beleid
Provincie Regio/GEA Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Renswoude Rhenen Veenendaal

Omgevingsvisie 
Gaaf Gelderland 
(2018)

Startnotitie 
Energievisie (2017) 

Energievisie 2015-
2020

Routekaart Ede 
energieneutraal 
2050

Routekaart 
Energieneutraal 
Nijkerk 2050

Toekomstvisie 
gemeente 
Scherpenzeel 2030

Routekaart 
Wageningen 
klimaatneutraal 2030

Omgevingsvisie 
Renswoude 2018-
2030

Bestuurs-
programma 
2018-2022

Programmaplan 
Energieneutraal 
Veenendaal 2035

Omgevingsverorde
ning Gelderland 
(2018)

Handreiking wind 
en zon (NMF, 
Energie Samen, 
2019)

Visie windenergie Wind- en 
zonnewijzer 
(2018)

Concept 
afwegingskader 
ontwikkeling 
zonnevelden 
(2018)

Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit

Klimaatplan 2017-
2021

BP Buitengebied 
(2010)

BP Buitengebied 
(2010)

Startnotitie 
Omgevingsvisie 
(2017)

Beleidsprogramma 
Energietransitie 
Gelderland 2016-
2019

Gelders 
Energieakkoord 
(GEA) (2015)

Conceptnotitie 
reikwijdte en 
detailniveau 
structuurvisie 
windenergie 
(2018)

BP Agrarisch 
buitengebied 
(2012)

BP Buitengebied 
(2017)

BP Buitengebied 
(2013)

Onderzoek herijking 
klimaatbeleid (2015)

BP Buitengebied 
(2013)

Beleidslijn 
Windenergie 
Gelderland

Uitvoeringsplan 
GEA 2016-2019

Concept 
Barneveldse
zonneladder 
(2019)

Voorlopige criteria en 
voorwaarden 
zonneparken (2019)

Gelderse 
ZonneWIJzer
(2019)

Monitoringsrappor
tage GEA per regio, 
gemeenten (2018)

BP Buitengebied 
(2012)

Verkennend 
natuuronderzoek 
windpark 
Havenkanaal (2014)

Coalitieakkoord 
Gelderland

Ruimtelijke visie 
A30 
Energiecorridor 
(2019)

BP Buitengebied 
(2014)

Landbouwvisie 
Utrecht (2018)

Coalitieakkoorden 
gemeenten



Bestaand kaartmateriaal

Natuur Cultuur Meervoudig 
ruimtegebruik

Water Landbouw Overig

Gelders Natuur Netwerk Nationale landschappen Stortplaatsen Uiterwaarden
Glastuinbouwgebieden: 
glastuinbouwontwikkelings-
gebied

Stiltegebieden

Nieuwe natuur Waardevolle open gebieden RWZI
Glastuinbouwgebieden: 
glastuinbouw regionaal 
cluster

Bedrijventerreinen

Natuurbeheerplan Molenbiotopen
Grondwaterbeschermings-
gebieden

Vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB)

Potentiekaarten wind en 
zon

Groene Ontwikkelingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie Waterwingebieden Asbestdaken

Ecologische Verbindingszone
Windenergie solitaire 
windturbines uitgesloten

Weidevogelgebieden

Ganzenrustgebieden

Natura 2000: Vogelrichtlijn

Natura 2000: habitat richtlijn

Natura 2000: Vogelrichtlijn + 
habitat richtlijn

Verkenningsgebied 
voorwaarden windturbines in 
Gelders natuurnetwerk

Provincie Gelderland



Bestaand kaartmateriaal

Vraag Aanbod Infrastructuur Opslag

Elektriciteitsvraag 2017 Huidig aanbod:
− Hernieuwbaar uit wind
− Hernieuwbaar uit zon
− Hernieuwbaar uit WKK RWZI
− Bestaand wind
− Geothermie
− Overig 

Elektriciteitsnetwerk 
(onderstations, 
hoogspanningsnetwerk, 
voedingsgebied netbeheerders)

Potentie WKO:
− Open systemen
− Gesloten systemen
− Restricties

Elektriciteitsvraag 2030 Theoretisch potentie:
− Wind (incl. ruimtelijke beperkingen)
− Zon (incl. ruimtelijke beperkingen)

Warmtevraag 2017 HT restwarmte

Warmtevraag 2030 Restwarmtelozingen Rijkswateren

Mobiliteit 2017 LT restwarmte (o.a. datacentra)

Mobiliteit 2030 Theoretische potentie:
− Diepe geothermie
− Ondiepe geothermie
− Oppervlaktewater
− Afvalwater (effluentleidingen, rioolgemalen, 

riolering, RWZI)
− Biomassa (houtachtig en vergistbaar)

Nationaal Programma RES: landelijke potentiekaarten



• Wat vonden we ervan?

• Aanwezigheid vervolg ateliers

− 25 september

− 15 oktober

− 4 december

− 16 januari

− 4 maart (optioneel)

• Doorgeven vast team

• Tussentijdse vragen/suggesties: 
coen.bernoster@overmorgen.nl

Afsluiting

33
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Provincie Regio/GEA/Overig Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Renswoude Rhenen Veenendaal 

Omgevingsvisie 
Gaaf Gelderland 
(2018) 

Startnotitie 
Energievisie (2017)  

Energievisie 2015-
2020 

Routekaart Ede 
energieneutraal 
2050 

Routekaart 
Energieneutraal 
Nijkerk 2050 

Toekomstvisie 
gemeente 
Scherpenzeel 
2030 

Routekaart 
Wageningen 
klimaatneutraal 
2030 

Omgevingsvisie 
Renswoude 
2018-2030 

Bestuurs-
programma 
2018-2022 

Programmaplan 
Energieneutraal 
Veenendaal 2035 

Omgevingsverorde
ning Gelderland 
(2018) 

Handreiking wind en 
zon (NMF, Energie 
Samen, 2019) 

Visie windenergie  Wind- en 
zonnewijzer 
(2018) + 
upgrade (2019) 

Concept 
afwegingskader 
ontwikkeling 
zonnevelden 
(2018) + versie 
2.0 (2019) 

Nota 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Klimaatplan 
2017-2021 

BP 
Buitengebied 
(2010) 

BP 
Buitengebied 
(2010) 

Startnotitie 
Omgevingsvisie 
(2017) 

Beleidsprogramma 
Energietransitie 
Gelderland 2016-
2019 

Gelders 
Energieakkoord (GEA) 
(2015) 

Conceptnotitie 
reikwijdte en 
detailniveau 
structuurvisie 
windenergie 
(2018)  

BP Agrarisch 
buitengebied 
(2012) 

BP 
Buitengebied 
(2017) 

BP 
Buitengebied 
(2013) 

Onderzoek 
herijking 
klimaatbeleid 
(2015) 

  
BP Buitengebied 
(2013) 

Beleidslijn 
Windenergie 
Gelderland 

Uitvoeringsplan GEA 
2016-2019 

Concept 
Barneveldse 
zonneladder 
(2019)  

Stadvisie 

Kernhem 

Noord 

Landschapsont

wikkelingsplan 

(2018) 

Structuurvisie 

Scherpenzeel 

(2013) 

Voorlopige 
criteria en 
voorwaarden 
zonneparken 
(2019) 

  
Landschapsontwikke

lingsplan 

Coalitieakkoorden 
Gelderland, 
Utrecht 

Monitoringsrapportag
e GEA per regio, 
gemeenten (2018) 

BP + Structuurvisie 
Buitengebied 
(2012) 

Onderzoek 

potentie 

restgronden 

zon 

 
Concept 

Kadernotitie 

Duurzaamhei

d (2019) 

Verkennend 
natuuronderzoek 
windpark 
Havenkanaal 
(2014)  

  
Warmtekansenkaart 

(intern) 

Landbouwvisie 
Utrecht (2018) 

Ruimtelijke visie A30 
Energiecorridor (2019) 
+ Verkenning A30 
Ede/Barneveld 

MER studies div. 
locaties wind 

  
Centrumvisie 

Scherpenzeel 

(2016) 

BP Buitengebied 
(2014) 

  
Studie windmolens/ 

kansenkaart (intern) 

Energielandschapp
en Utrecht 

Coalitieakkoorden 
gemeenten 

Gebiedsvisie 

functieveranderin

gswoningen 

      
Uitzichtgarantie 

afspraken Balkon 

Zuid / Groene Grens 

Kwaliteitsgidsen 
landschap Utrecht 

Gelderse ZonneWIJzer 
(2019) 

        



Provincie Regio/GEA/Overig Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Renswoude Rhenen Veenendaal 

 Energievisie 
Waterschap Vallei & 
Veluwe 

        

 BOVI waterschap 
Vallei & Veluwe 

        

 Bouwen aan het 
landschap op de 
tussenschaal (Gelderse 
Vallei) 

        

 Nota Energie en 
Ruimte: een nationaal 
perspectief 

        

 Visie op zonnevelden 
LTO Noord regio oost 
(2019) 

        

 Rapport WUR bodems 
onder zonnevelden 
(Utrecht?)  

        

 
*Verbeteringen en/of toevoegingen zijn in rood weergegeven. 

  



Kaartmateriaal Provincie Gelderland + kaartmateriaal Provincie Utrecht 

Natuur Cultuur Meervoudig 
ruimtegebruik 

Water Landbouw Overig 

Gelders Natuur Netwerk Nationale landschappen Stortplaatsen Uiterwaarden Glastuinbouwgebieden: 
glastuinbouwontwikkelingsgebied 

Stiltegebieden 

Nieuwe natuur Waardevolle open 
gebieden 

Pauzelandschappen RWZI Glastuinbouwgebieden: glastuinbouw 
regionaal cluster 

Bedrijventerreinen 

Natuurbeheerplan Molenbiotopen Parkeerplaatsen Grondwaterbeschermingsgebied
en 

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) Potentiekaarten wind en zon 
(laagvliegroutes, gasleidingen ?) 

Groene Ontwikkelingszone Nieuwe Hollandse 
Waterlinie + Grebbelinie 

 
Waterwingebieden Asbestdaken 

 

Ecologische Verbindingszone Windenergie solitaire 
windturbines uitgesloten 

 
Waterretentieopgave 

  

Weidevogelgebieden Historische 
buitenplaatsen 

    

Ganzenrustgebieden Archeologie 
    

Natura 2000: Vogelrichtlijn Agrarische 
cultuurlandschappen 

    

Natura 2000: habitat richtlijn Cultuurhistorische 
waardekaarten 

    

Natura 2000: Vogelrichtlijn + 
habitat richtlijn 

Landgoederen 
    

Verkenningsgebied 
voorwaarden windturbines in 
Gelders natuurnetwerk 

     

Natuur Netwerk Nederland      

Groene Contour      

  



Kaartmateriaal Nationaal Programma RES 

Vraag Aanbod Infrastructuur Opslag 

Elektriciteitsvraag 2017 Huidig aanbod: 
− Hernieuwbaar uit wind 
− Hernieuwbaar uit zon 
− Hernieuwbaar uit WKK RWZI 
− Bestaand wind 
− Geothermie 

Overig  

Elektriciteitsnetwerk (onderstations, 
hoogspanningsnetwerk, voedingsgebied 
netbeheerders) 

Potentie WKO (verschillende dieptes?): 
− Open systemen 
− Gesloten systemen 

Restricties 
Oppervlaktewater? 

Elektriciteitsvraag 2030 Theoretisch potentie: 
− Wind (incl. ruimtelijke beperkingen) 

Zon (incl. ruimtelijke beperkingen) 

Kansenkaart Stedin/Tennet 
 

Warmtevraag 2017 HT restwarmte Toekomstige (geplande) infrastructuur 
 

Warmtevraag 2030 Restwarmtelozingen Rijkswateren Beschikbare capaciteit elektriciteitsnet nu en in de 
toekomst (input NP RES vanuit netbeheerders) 

 

Mobiliteit 2017 LT restwarmte (o.a. datacentra) 
  

Mobiliteit 2030 Theoretische potentie: 
− Diepe geothermie 
− Ondiepe geothermie 
− Oppervlaktewater 
− Afvalwater (effluentleidingen, rioolgemalen, 

riolering, RWZI) 
Biomassa (houtachtig en vergistbaar) 

  

 Mest:  
- Verbranding (kippenmest) 
- Vergisting (ruud en varken) 

  

 Warmtepotentiekaart Waterschap Vallei & Veluwe   

Kaarten Nota Energie & Ruimte: een nationaal perspectief 

 
*Verbeteringen en/of toevoegingen zijn in rood weergegeven. 
 




