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Werkgroep Netwerkcapaciteit



Aan welke vragen wordt/is gewerkt?
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• In beeld brengen gebieden voldoende, beperkte en onvoldoende netwerkcapaciteit

• Hoe efficiënt mix van opwek binnen bestaande netwerkcapaciteit

• Afstemmen met het provinciale beleid voor zon in Gelderland en Utrecht. 

• Informatie inbrengen vanuit de verschillende netbeheerders (Tennet, Liander, Stedin) 

en zo nodig onderling afstemmen. 

• Gebiedsgerichte studieopdrachten voeden met informatie over geplande 

netaanpassingen, gewenste verhouding zon/wind, keuzemogelijkheden inclusief 

financiële parameters bij varianten, optimalisatiemogelijkheden etc.
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• Selecteren voorkeursgebieden voor zon op dak met hoge “slagingskans” voor 
aansluiten op bestaande net, op basis van netwerkcapaciteitsanalyse (najaar 2020)

• Verkennen mogelijke bundeling van individuele zon op dak/kleinschalige wind 
projecten in buitengebied waardoor korte termijn aansluiting op net technisch en 
financieel kansrijker wordt

• Vermijden gebieden waar netwerkcapaciteit komende jaren onvoldoende is voor 
aansluiten zon op dak/kleinschalige wind (buitengebied en gebouwde omgeving)

• Proactief advies aan gemeenten om te zorgen dat geschikte – en meer problematische 
netwerkgebieden goed in beeld zijn. Dit is continu proces.

Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld?



Werkgroep Belemmeringen



Aan welke vragen wordt/is gewerkt?
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• Zon op dak. Maatschappelijk gewenst, voorwaarde voor zon op land. 
Echter veel kleine projecten met specifieke problemen, geen urgentie en 
geen core-business bij ondernemers en SDE lijkt minder voor zon op dak. 
Hoe slagen we er hier in om snel en zichtbaar vorderingen te maken?
• Zon op land. Moeilijk. Maar welke waarden vinden we allemaal belangrijk 

als het gaat over zon op land, ook als het (nog) niet aan de orde is in de 
eigen gemeente? Hoe zou een regionaal afwegingskader eruit kunnen 
zien? Wat vinden we van een SDE-systematiek of ontwikkelfonds die 
gekoppeld wordt aan de RES en bijvoorbeeld de waarden die wij 
nastreven? 
• Hoe krijgen we inwoners en bedrijven mee in de energietransitie? Hoe 

gaan we om met desinformatie en hoe kunnen we op integere wijze 
beïnvloeding toepassen?
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1. Regionaal afwegingskader zon op land. Welke waarden streven we na als 
in onze regio zon op land wordt gerealiseerd? Voorbeeld zonneladder 
Barneveld: meervoudig ruimtegebruik, landschap en cultuurhistorie, 
ecologie, draagvlak, financiële participatie, onttrekken van als zodanig in 
gebruik zijnde agrarische percelen, opruimverplichting.

2. Regionale uitvoeringsstrategie zon op dak. Is er behoefte aan een 
gezamenlijke strategie en aanpak? Ondernemers pleiten voor een 
expertisecentrum energie, waar kennis en informatie aanwezig is en 
ondernemers worden ontzorgd door onafhankelijke adviseurs en een 
financieringsregeling. Maar wie neemt het initiatief (over)?

• Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld?



Werkgroep Omgevingsbeleid



Aan welke vragen wordt/is gewerkt?
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Werkgroep Omgevingsbeleid

1. Hoe moet de RES juridisch verankerd worden (in lokaal beleid)?

2. Wanneer moet je een MER opstellen?

3. Hoe kunnen inwoners/belanghebbenden hun recht halen?
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Juridische verankering
• RES is bestuurlijk samenwerkingsdocument -> geen juridische status
• Juridische status door instrumenten Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en – plan)

Milieueffectrapportage
• Op lokaal (project)niveau altijd nodig, eventueel gemeentegrens overstijgend
• Bij vaststelling RES niet nodig. Advies: milieu-effecten in RES wel zo goed mogelijk 

beschrijven
• Naar RES 2.0: begeleidingsgroep Omgevingsbeleid?

Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld?
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Participatie
• Zo vroeg mogelijk in proces, conform aanpak Omgevingswet
• Ter inzage legging RES niet nodig, wel bij ruimtelijk vervolg (Omgevingsvisie en –plan)

Open einden:
• Bovenregionaal afwegingskader ivm Onderzoek Wind op de Veluwe
• Advies provincie Gelderland: doorwerking verdrag van Aarhus

Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld?



Korte reflectie


