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Programma

1. Achtergrond & proces

2. Contouren concept-bod

3. Aan de slag: thematafels

4. Borrel & napraten 



Achtergrond en proces





30 regio’s in Nederland maken een RES

5

Klimaatakkoord Parijs

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

Kaders vanuit GEA en NP-RES 
55% CO2-reductie

Lokale ambities 8 gemeenten en 
stakeholders

Regionale Energiestrategie (RES)

Wijken

Gemeenten

Inwoners



Foodvalley in 2050

Regio Foodvalley in 2050
• Topregio: agrifood, voeding en 

gezondheid

• Goed wonen, werken en ondernemen

• Duurzaam realiseren brede welvaart

Foodvalley energieneutraal
• Ambitie→ In 2050 energieneutraal

• Zowel besparing als opwek

• Biedt kansen voor regionale economie



Focus op 2030

• Focus RES op 2030, doorkijk 2050

• Vergunningen uiterlijk in 2025

• Landelijke opgave: 35 TWh
duurzame opwek op land

• Focus op wind en zon:

• Realiseerbaarheid 2030

• Bijdrage aan de opgave



Van concept-RES naar RES 1.0 en verder



Organisatie RES-proces

Tussenmoment  
raden en staten



Basis op orde

• Bestaand beleid

• Potentiekaarten

• Landschappelijke 
analyse

• Uitgangspunten

• Ontwerpcriteria

Analyse

• Bouwstenen

• Denkrichtingen

• Energieopbrengst

• Koppelkansen

• Consequenties en 
randvoorwaarden

Concept-RES

• Integreren 
denkrichtingen

• Globale 
zoekgebieden

• Concept-bod

In stappen naar concept-bod

Tussenrapport Voorlopige denkrichtingen Concept-bodStartdocument
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Kaders en toetsingscriteria

Kaders
• Klimaatakkoord 
• Gelders Energieakkoord
• Regionale afweging, lokaal 

niveau overstijgen
• Vastgestelde beleidskeuzes zijn 

de basis

Toetsingscriteria 
• Bijdrage aan de opgave
• Realiseerbaarheid
• Draagvlak en participatie
• Aansluiting bij beleidskaders
• Ruimtegebruik en ruimtelijke 

kwaliteit
• Toekomstvastheid en 

continuïteit 



Participatie en eigenaarschap

• Voorstel: minimaal 50% lokaal eigendom 
(met zeggenschap)

• Draagvlak onder betrokkenen en inwoners
• Eerlijk proces met participatie in alle fasen
• Financiële participatie mogelijk op 

verschillende manieren
• Werkgroep participatie en eigenaarschap 

opgericht



Contouren concept-bod 
duurzame opwek



De opgave?

NL/EU: Vrijwel CO2 vrij in 2050

NL/EU: 49% CO2 

reductie in 2030

Gelderland: 55% CO2 

reductie in 2030

Elektriciteit MobiliteitWarmte
Energie-

besparing

35 TWh

Overig

Bronnen

Concept-RES



Elektriciteit



Welk deel van de taart?

Op basis van

• RES-regio’s: 1,2 TWh

• Inwoneraantal:   0,7 TWh

• Energiegebruik:    0,3 TWh

• Totale oppervlakte:      0,6 TWh

• Opwekpotentie:   0,4 TWh

Regionale ambities

• Energievisie Foodvalley 2050:   1,3 – 1,7 TWh

• Energiemix energieneutraal 2050:     2,9 TWh

• Energiemix GEA 2030:                          1,3 TWh

35 TWh
in 2030



Wat is 1 TWh?



Van het 
landschap
als basis…



…zoeken naar koppelkansen met andere 
opgaven…

Wind in bos

Infra als energiecorridor

Wind-zonnecluster gekoppeld aan 
bedrijventerreinen

Herontwikkeling landgoed/militair terrein 
als energielandschap



…via drie ruimtelijke denkrichtingen…

Vitaal landschap

De energietransitie als kans om 
het verdwenen landschap te 
activeren en daarmee de flora, 
fauna en recreatie te bevorderen

Alles langs de infra

Windturbines en zonnevelden 
worden gekoppeld aan de lange 
lijnen van de infrastructuur

Vitaal agrarisch

De energietransitie als kans om 
agrarische bedrijven nieuw 
perspectief te bieden



…en een tussenrapport…



…tot een voorlopig concept-bod voor 
grootschalige opwek



Energiebesparing
GEA-afspraak: 1,5% energiebesparing per jaar

Uitwerking
Dit vraagt nog 
verdere 
uitwerking

• Maximaal benutten: o.a. grote daken, 
parkeerplaatsen, geluidsschermen, 
stortplaatsen

• Met aannames onderdeel van bod

Uitgangssituatie
Bestaande opwek

Wat staat er al?
Pijplijn

Wat komt er aan?

Bestaand Beleid
Wat is al in beleid 

vastgelegd?

Minst-gevoelige bestemmingen (zon)

Kernprincipes 
Hierover is op 
hoofdlijnen 
consensus

• Onderzoek mogelijkheden wind in bos 
• Diverse nader te verkennen potentiële 

zoekgebieden op kaart

• Zoekgebieden voor wind langs infra
• Kansrijke zoekgebieden op kaart
• Wind in zoekgebieden combineren met zon 

op land
• Nader te onderzoeken – overige zones langs 

infrastructuur

Wind en zon langs infrastructuur

• Vastgesteld lokaal beleid is uitgangspunt (Ede 
en Barneveld)

• Aanvullend uitnodigingskader kleinschalig 
zon op land uitwerken

Zon op landOverige zoekgebieden wind 



Ede: 0,05 TWh

Uitgangssituatie
Bestaande opwek

Wat staat er al?
Pijplijn

Wat komt er aan?

Bestaand Beleid
Wat is al in beleid 

vastgelegd?

Bestaand: 0,04 TWh Pijplijn: 0,11 TWh* 

Barneveld: 0,05 – 0,08 TWh

132.000 panelen

2022 2030

475.000 panelen

Wind en zon op land Zon op dak

Nijkerk: 0,14 TWh 39% van de gebouwen

Wageningen: 0,14 TWh
40% van de woningen
85% van de flats
60% van de bedrijven

Bron: Zonne- en windwijzer

Bron: Zonneladder en Visie Windenergie

Bron: Routekaart

Bron: Routekaart, Klimaatplan, 
Startnotitie Visie Buitengebied

Overige gemeenten: ??

Totaal: 0,38 – 0,41 TWh

Bestaande windturbines langs A30 (Ede)

2022 2030

Totaal: onbekend 

*vooralsnog alleen zonBron: Factsheet NPRES (2019)



• Maximaal benutten: o.a. grote 
daken, parkeerplaatsen, 
geluidsschermen, stortplaatsen

• Met aannames onderdeel van bod

Minst-gevoelige bestemmingen (zon)

Kernprincipes 
Hierover is op 
hoofdlijnen 
consensus

Theoretische potentie minst-gevoelig scenario NPRES vs. scenario 50% NPRES

50% NPRES

NPRES

Minst-gevoelige bestemmingen: 0,19 – 0,37 TWh

Zonnepanelen boven parkeerplaats kantoor Liander (Duiven)



Kernprincipes 
Hierover is op 
hoofdlijnen 
consensus

• Zoekgebieden voor wind langs infra
• Kansrijke zoekgebieden op kaart
• Wind in zoekgebieden combineren 

met zon op land
• Nader te onderzoeken – overige 

zones langs infrastructuur

Wind en zon langs infrastructuur

Uitwerking
Dit vraagt nog 
verdere 
uitwerking

Overige zoekgebieden wind 

• Onderzoek mogelijkheden wind in 
bos 

• Diverse nader te verkennen 
potentiële zoekgebieden op kaart

Wind en zon langs infra: 0,11 – 0,29 TWh

Aangedragen zoekgebieden voor wind langs infra: 
0,11 – 0,21 TWh

Zon op land in zoekgebieden voor wind langs infra: 
0,003 – 0,082 TWh

Potentie overige zones langs infra (zon en wind): n.t.b.



?



• Vastgesteld lokaal beleid is uitgangspunt (Zonneladders Ede en Barneveld)

• Aanvullend daarop uitnodigingskader uitwerken met als ideeën:

› Alleen kleinschalig zon op land (<2,5 ha)

› Collectief/coöperatief lokaal eigendom

› Meervoudig ruimtegebruik (meekoppelkansen)*

› Ruimte voor pilots/proeftuinen*

› Ruimtelijke regie in de vorm van kader, ladder, tender/plafond o.i.d.

› In 2025 evaluatie en herijking 

Zon op land
Uitwerking
Dit vraagt nog 
verdere 
uitwerking

*Bijv.



Toetsingscriteria
Bijdrage aan de opgave:

Theoretische potentie voorlopig concept-bod grootschalige opwek, gerekend met een bandbreedte:

Minst-gevoelige bestemmingen: 0,19 – 0,37 TWh

Wind en zon langs de infra: 0,11 – 0,29 TWh

Kleinschalig zon op land + overige windlocaties nader te bepalen

Bestaand en pijplijn: 0,04 – 0,11 TWh

Totaal: 0,34 – 0,77 TWh

N.B.: Potentie ‘bestaand beleid’ is niet meegerekend om dubbeltelling te voorkomen. 



Welk deel van de taart?

Op basis van

• RES-regio’s: 1,2 TWh

• Inwoneraantal:     0,7 TWh

• Energiegebruik:    0,3 TWh

• Totale oppervlakte:      0,6 TWh

• Opwekpotentie:   0,4 TWh

Regionale ambities

• Energievisie Foodvalley 2050:   1,3 – 1,7 TWh

• Energiemix energieneutraal 2050:     2,9 TWh

• Energiemix GEA 2030:                          1,3 TWh

35 TWh
in 2030



Warmte



Warmte in de RES

Concept-RES vraagt om:

• Allocatie van ‘bovengemeentelijke’ duurzame warmtebronnen

Aanpak warmte Gelderland:

• Een uniforme aanpak voor alle 6 RES’en in Gelderland

• Clustering van warmteaanbod (waar zijn grotere warmtenetten 
kansrijk; > 1.500 WEQ)

• Focus op de warmtevraag in 2030 (prognose)

• Inventarisatie van technisch mogelijke warmtebronnen

• Op voorhand geen uitsluiting van warmtebronnen op grond van 
(politieke) voorkeur

• Richting en input voor de RES, de Transitievisie Warmte (TVW), 
wijkuitvoeringsplannen (WUP) en haalbaarheidsstudies







Doorpraten aan thematafels



Keuze uit vier thematafels

Zonne-energie Windenergie

Regionale 
warmteverdeling

Participatie en lokaal 
eigenaarschap



Afsluiting



Dank voor uw aandacht!


