Overige zoekgebieden
nader onderzoek naar mogelijkheden,
realiseerbaarheid en draagvlak

Legenda
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Barneveld

2

Scherpenzeel

3

Rhenen

Gemeente Barneveld werkt aan een Structuurvisie Wind, waarin
locaties worden bepaald voor minimaal 12 MW opwekvermogen
windenergie. In overeenstemming met de (uitgangspunten van
de) RES, onderzoekt Barneveld de mogelijkheden om windenergie
te kunnen ontwikkelen langs infrastructuur. In andere gebieden
gaat Barneveld actief met bewoners en ondernemers aan de slag
om de energietransitie vorm te geven. Daarbij wordt gekeken naar
de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie en innovatie. Het
resultaat hiervan zal worden opgenomen in de RES.

Potentieel zoekgebied voor windenergie op basis van Nota van
Uitgangspunten Omgevingsvisie Scherpenzeel - realisatie mede
afhankelijk van draagvlak.

Zoekgebied wind Remmerden, Rhenen

a

Mogelijkheden voor het opwekken van windenergie in het bos, waarbij
voor de ontsluiting zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van
bestaande wegen. De realisatie is mede afhankelijk van het draagvlak.

b

Gebied zonder beperkingen voor windenergie op basis van de huidige
wet- en regelgeving. De kansen voor windenergie in dit gebied worden
nader onderzocht. De realisatie is mede afhankelijk van het draagvlak.

Zoekgebied wind Binnenveld, Rhenen

Zoekgebied wind bedrijventerrein Remmerden,
Rhenen

c

De kansen voor windenergie in dit gebied worden nader onderzocht.
De realisatie is mede afhankelijk van het draagvlak.

4

Wageningen
In Wageningen wordt van verschillende locaties momenteel het
draagvlak getoetst, Campus, Binnenveld, Nude, Bos en Haven.
Afhankelijk van deze uitslag wordt mogelijk een van deze locaties
verder onderzocht op realiseerbaarheid.

a

Zoekgebied wind Campus, Wageningen

b

Zoekgebied wind Binnenveld, Wageningen

c

Zoekgebied wind het Nude, Wageningen

d

Zoekgebied wind de Haven, Wageningen

e

Zoekgebied wind in het Bos, Wageningen

Disclaimer
Deze kaart geeft inzicht in het voorlopige
resultaat van een zoekproces waarin
mogelijke ideeen zijn geformuleerd en
geanalyseerd. Deze ideeen zijn in de vorm
van punten, lijnen en/of gebieden op de
kaart verbeeld.
De ingetekende locaties zijn indicatief
en nog onderwerp van gesprek, nader
onderzoek en vervolgens besluitvorming
over de wenselijkheid en mogelijkheid van
daadwerkelijke realisatie. Er kunnen dan
ook geen rechten aan worden ontleend.

Veluwe

5

Nader onderzoek potentie wind in bos op de Veluwe. Veel van de
bosgebieden op de Veluwe liggen in N2000 gebieden en/of er gelden
restricties zoals laagvliegzones, defensieradar, kwetsbare flora en
fauna. Dit maakt de plaatsing van windturbines in dit landschapstype
gecompliceerd. Daarom is deze energiepotentie geen onderdeel van de
berekende opwek voor het conceptbod RES 2030.
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