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Medio april 2020 ontvingen wij uw Concept-Regionale Energie Strategie (RES). Op 26 mei 2020 
hebben wij de Concept-RES besproken en vastgesteld.
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Onderwerp
Vaststelling Concept Regionale Energie
Strategie voor de regio Foodvalley

Wij beschouwen alle Gelderse Concept-RES’en op de volgende punten:
optimale kwantiteit elektriciteit en (bijdrage aan het landelijke doel van 35TWI1 hernieuwbare 
energie en het Gelderse doel van 55% CO2 reductie in 2030);
optimaal ruimtegebruik en hoe verhouden de zoekgebieden zich tot provinciate 
beleidsuitgangspunten;
bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak;
hoe is rekening gehouden met de efficiëntie van het energiesysteem.

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Allereerst willen we u complimenten maken.
Alle stakeholders hebben middels een zeer doordacht proces de mogelijkheden voor grootschalige 
energie opwek met wind en zon in de regio verkend. Door dit proces is er uitgebreid de gelegenheid 
voor stakeholders geweest hun belangen, wensen en belemmeringen in te brengen.
De stuurgroep RES is breed samengesteld. Daarnaast is er goed nagedacht over de werkwijze van 
de stuurgroep en betrekken van een brede groep stakeholders naast de stuurgroep. De regio vraagt 
een besluit aan raden, AB-waterschap en de Provinciate Staten provincie Utrecht over het concept- 
RES. Dit besluit betreft niet het vaststellen van de concept-RES maar het aanbieden van de 
concept-RES aan het NPRES. Ook betreft het besluit om op basis van de concept-RES het proces 
richting RES 1.0 in te gaan.

Regio Foodvalley
T.a.v. de voorzitter van de stuurgroep RES, 
de heer S. van ‘t Foort
Postbus 9022
6710 HK EDE

026 359 99 99 
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
Dost@gelderland.nl
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Provinciate Staten hebben in twee moties (17M42,18M39) gevraagd om in gesprek te gaan met 
gemeenten over grootschalige opwek langs hoofdinfrastructuur. Het concept-bod van de regio sluit 
goed aan bij de voorkeur voor windturbines langs hoofdinfrastructuur. Voor ons is dat een blijvend 
aandachtpunt voor RES 1.0 en verder.

Wij denken dat richting RES 1.0 het betrekken van inwoners nog belangrijker zal zijn en gaan graag 
in gesprek over de manier waarop wij hierin kunnen ondersteunen. Mogelijk gespreksonderwerp is 
onder andere zijn dat naast participatie inspraak een vorm kan zijn die leidt tot groter draagvlak.
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Aandacht voor uitvoering
In de RES 1.0 wordt een realisatiestrategie opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan o.a. 
lokaal eigenaarschap, gebiedsregie en coöperatief ontwikkelen, het instrumentarium in de
Omgevingswet en de MER. Ook wordt er een uitvoeringsprogramma ontwikkeld waarin de RES 1.0 
wordt vertaald naar concrete activiteiten.

De vier aan de Veluwe grenzende RES-regio’s (Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, Foodvalley en 
Noord-Veluwe), met ondersteuning van de provincie, doen een onderzoek naar de
(on)mogelijkheden van wind op en rond de Veluwe. De uitkomsten hiervan zijn een belangrijke 
bouwsteen in de afwegingen voor eventuele zoekzones. De onderzoeksresultaten leveren input voor 
het maken van gezamenlijke keuzes richting de RES 1.0. Specifiek voor Foodvalley leveren de 
onderzoeksresultaten input voor het gesprek over wind boven bos op de Veluwe richting RES 1.0.

Daarnaast heeft vanuit de kwaliteit van het landschap bezien clustering van wind onze voorkeur 
boven solitaire windturbines (dit heeft ook voordelen vanuit systeemefficiëntie). De concept-RES 
geeft aan dat turbines bij voorkeur met minimaal drie stuks in een rij geplaatst worden en dat 
solitaire turbines landschappelijk minder wenselijk zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in RES 1.0.

Kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed
Wij werken een visie voor (de landschappelijke invulling van) zon op land uit, zoals aangekondigd 
in ons coalitieakkoord. Deze is voor de zomer gereed. Hierover gaan we graag met alle regio’s het 
gesprek aan richting RES 1.0. In dit kader is de invulling van zon op land onderwerp van gesprek 
voor de regio Foodvalley.

Tot nu toe zijn er zeven regionale ontwerpateliers en diverse warmte ateliers georganiseerd. Hier 
hebben ± 40-50 experts van stakeholders de mogelijkheden voor duurzame opwek met zonne- en 
windenergie verder uitgewerkt met behulp van ontwerpteams. Gemeenten hebben de participatie 
lokaal ingericht en daarmee sluiten ze aan bij al lopende initiatieven.
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In het traject op weg naar de RES 1.0 zullen alle partners veel punten verder uitwerken. Wij zullen 
in dat traject in het bijzonder aandacht vragen voor de volgende onderwerpen.
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Regionale Structuur Warmte
Ten behoeve van de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) is een inventarisatie van vraag en 
aanbod gemaakt in de regio. Uit de RSW blijkt dat er in de regio vijf warmteclusters te 
onderscheiden zijn die potentieel geschikt zijn voor een bovenlokaal warm tenet. Ook zijn er in de 
regio, en vlak daarbuiten, (rest)warmtebronnen aanwezig. De inventarisatie is nog niet verder 
uitgewerkt in een visie die bestuurlijk gedragen wordt. Dit wordt in het proces naar RES 1.0 
opgepakt.

Wij sluiten ons aan bij de ambitie om in de RES 1.0 het bod tot 1,0 TWh te verhogen. De concept- 
RES beschrijft de stappen die we gezamenlijk zullen nemen om tot een invulling van 1,0 TWh te 
komen.

Kwantiteit
Het huidige bod is 0,75 TWh en is een optelling van gerealiseerde opwek, wat er in de pijplijn zit, 
bestaand beleid en de zoekgebieden voor gecombineerd wind en zon langs infrastructuur en zon op 
voorkeursbestemmingen. De ambitie voor RES 1.0 is een bod van 1,0 TWh. Een bijdrage op basis 
van de Quintel’-doorrekeningen naar rato van potentie is 0,4 TWh. Een bijdrage aan de 55% C02- 
reductie is op basis van de ETM- doorrekening 1,3 TWh. Naast andere maatregelen is een 
maximale inzet op grootschalige opwek nodig om de 55% CO2-reductie te kunnen realiseren.

Integraliteit
Onder andere in de ateliers is er aandacht geweest voor opgaven, waaronder ontwikkcling van 
landschap en natuur, de landbouwtransitie, bedrijventerreinen. Wij zien de mogelijkheid meerdere 
doelen te realiseren door een koppeling van energie opwekking met deze opgaven in RES 1.0. Dit 
willen we samen met de andere partners in de regio concreet vorm geven.
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Lobby
In het concept-bod wordt ook aandacht besteedt aan belemmeringen en randvoorwaarden. Het is 
noodzakelijk om op korte termijn een versnelling te realiseren in de ontwikkeling van wind- en 
zonne-energie. De concept-RES gceft aan wie verantwoordelijk is voor het wegnemen van 
belemmeringen. Er wordt ingegaan op belemmeringen en randvoorwaarden voor zon op dak, zon 
op land, windenergie, netcapaciteit en overige belemmeringen. Op deze punten is een gezamenlijke 
lobby van alle regionale partners mogelijk.

1 Quintel is de maker van het Energie Transitie Model (ETM), een in nederland zeer breed gebruikt model voor het doorrekenen van 
de energieopgave. De landelijk afgesproken 35TWh is niet vooraf verdeeld over de 30 RES regio's omdat de afspraak is dat de 
RESen van onderop ontstaan. Quintel heeft in verschillende varianten orde grootte doorgerekend wat een reële bijdrage per regio zou 
kunnen zijn. De doorrekening uit 2019 naar rato van potentie kwam voor Gelderland uit op 0,52 TWh voor de regio. Dit getal moet 
gezien worden als een zeer globale indicatie van een reëele bijdrage vanuit de regio.
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Specifiek vragen wij, in het proces naar RES 1.0, in de te maken afweging ook aandacht te geven 
aan Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) drinkwater, de verstedelijking, klimaatadaptatie 
en laagvliegroutes (nationaal).
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2 De Netimpact rapportage - Foodvalley van Liander is nog niet beschikbaar, de exacte cijfers over de verhoudig wind- en zonne- 
energie die daarin staan volgen nog. De gemaakte constatering en de aanbeveling zijn echter correct.

In de komende tijd zal het RES-proces een volgende fase ingaan, waarin de slag van idee naar 
haalbaarheid gemaakt moet worden. Wij zullen die weer ondersteunen.
Ook zijn wij gei'nteresseerd naar een verdere uitwerking van de verdeling van de lasten en de lusten 
over de gemeenten.
In de stuurgroep zullen wij hierover met elkaar in gesprek blijven.

De inhoud van deze brief is door gedeputeerde Jan van der Meer al telefonisch aan u toegelicht. 
Jan van der Meer kan de inhoud van deze brief desgewenst ook toelichten in de eerstvolgende 
stuurgroepvergadering.

Systeemefficiëntie
Liander constateert dat de verhouding tussen wind- en zonne-energie verre van ideaal is2. Er liggen 
voor RES 1.0 echter nog keuzes voor die hier grote invloed op hebben. Wij nemen dit mee als 
aandachtspunt in het vervolgproces in alle regio’s, om te voorkomen dat de Gelderse verhouding 
wind/zon erg scheef komt te liggen.

Liander geeft onder andere de aanbeveling om meer in te zetten op windenergie en om zon op dak 
voornamelijk te stimuleren in de gebouwde omgeving. Daarnaast is clustering van wind en zon 
wenselijk vanuit systeemefficiëntie en efficiënt ruimtegebruik. De regio heeft gecombineerde 
zoekgebieden voor wind en zon langs infrastructuur opgenomen. Liander adviseert om hier nog 
meer op in te zetten en geeft ook de verwachting aan dat er voor 2030 investeringen in de 
infrastructuur nodig zijn. Wij ondersteunen de aanbevelingen van Liander en denken dat daarnaast 
richting RES 1.0 aandacht moet zijn voor extra ruimte voor aanvullende infrastructuur. Een 
aandachtspunt hierbij is het sneller doorlopen van ruimtelijke processen, wij onderzoeken wat onze 
rol hierin is.
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Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Wij wensen alle partners van de stuurgroep en de projectorganisatie veel succes bij het uitwerken 
van de Concept-RES naar RES 1.0. Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen werken aan een 
Gaaf Gelderland, de mooiste provincie van Nederland.
Gelderland schakelt over naar duurzame energie, omdat het moet én omdat het kan.
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John Berends
Commissaris van de Koning


