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Wind en zon combineren

Zuinig op natuur en landbouwgrond

Samen kom je verder 

Windmolens en zonnepanelen zijn zichtbaar en dichtbij. Dat heeft ingrijpende gevolgen 
voor de omgeving waarin we wonen. Daarom werken en denken in Regio Foodvalley 

veel mensen mee aan de regionale energiestrategie: ondernemers, overheden, 
energiecoöperaties, inwoners, maatschappelijke organisaties en een burgerforum. Een 

burgerforum heeft advies gegeven over wat inwoners belangrijk vinden bij het opwekken 
van duurzame energie. Zo willen we ook in de toekomst blijven samenwerken.

We hebben een voorkeur voor combinaties van windmolens en zonnepanelen die op één kabel 
aangesloten kunnen worden: zogenaamde energieclusters. Het is goedkoper en het voorkomt 

dat overal in het landschap losse windmolens en zonnepanelen komen. We plaatsen de clusters 
het liefst bij snelwegen of bedrijventerreinen. Het opwekken van de wind- en zonnenergie gaat 

ruim 400 miljoen aan investeringen vragen van private partijen.

We willen de waardevolle natuur in onze regio behouden. Alleen in nieuwe 
natuurgebieden kunnen we zoeken of er kansen zijn voor een combinatie 

met duurzaam opwekken van energie. Maar alleen als het bijdraagt aan de 
ontwikkeling van die nieuwe natuur en aan meer biodiversiteit. Ecologisch 

onderzoek moet altijd plaatsvinden. Verder willen we zo min mogelijk 
landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen. Als het toch nodig is, dan 

alleen onder strikte voorwaarden. We onderzoeken meer mogelijkheden op 
restgronden. Dan is misschien nog minder landbouwgrond nodig.

Het elektriciteitsnet uitbreiden

We kunnen de zonne- en windenergie realiseren als we energie 
opwekken waar de vraag het grootst is. Ook helpt het om op een 

slimme manier gebruik maken van het elektriciteitsnet.  
Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen en  

niet alle daken kunnen op het net worden 
aangesloten. Daarom stemmen we met de 

netbeheerders waar wél ruimte is om snel te starten. 
Het elektriciteitsnet moet in ieder geval sterk worden 
uitgebreid. De netbeheerders geven aan dat dat veel 

tijd en ongeveer 200 tot 300 miljoen euro gaat kosten. 
Ook is veel nieuw technisch personeel nodig.

Barneveld

Ede

Wageningen

We willen dat onze bewoners en/of bedrijven eigenaar of mede-eigenaar zijn van 
zonne- of windprojecten. Dat eigenaarschap is vaak collectief, in de vorm van een 

coöperatie. De opbrengsten van een project in lokaal eigendom kunnen gebruikt 
worden voor bewoners zelf. Of voor de omgeving om bijvoorbeeld onderwijs, 

cultuur en natuurontwikkeling te stimuleren. De inwoners en bedrijven die lid zijn 
van de coöperatie bepalen hoe zij de opbrengsten besteden. 

Mede-eigenaar worden
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