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HOE WERKEN WE AAN ONTWIKKELEN VAN 
ENERGIE OP RESTGRONDEN IN FOODVALLEY?
Deze notitie is samengesteld in de periode mei-juni 2021, met als doel nogmaals goed te kijken naar hoe 

we in RES Regio Foodvalley omgaan met het potentieel van zon op restgronden.  Tijdens het opstellen 

van de RES 1.0 is gekeken naar het potentieel van zon op restgronden. Dit heeft bij alle partijen een 

voorkeur om te benutten boven landbouwgrond. In de huidige onderbouwing van de RES 1.0 staat dat 

we voor zonneweides maximaal 220 hectare landbouwgrond en 29 hectare restgrond gaan benutten. We 

hebben afgesproken om de totale hoeveelheid landbouwgrond per gemeente te beperken tot 2030, 

waarbij in de RES 1.0 de volgende zinssnede is opgenomen: “Indien blijkt dat er meer restgronden 

beschikbaar zijn, kan het potentieel te benutten agrarisch land voor zon hiermee verminderd worden.” In 

de RES 1.0 is 29 ha restgrond opgenomen.  Het cijfermatige potentieel bedraagt ruim 300 ha, zie bijlage 

1.  Onderliggende vraag hierbij is: hoe gaan we de doelstellingen voor zon op restgronden realiseren en 

welke mogelijkheden zien we om de komende periode meer restgronden te realiseren dan op dit 

moment in de RES 1.0 zijn opgenomen? 



Met voorliggende vraag is de werkgroep Restgronden aan de slag gegaan. De werkgroep Restgronden 
bestaat uit Jerphaas Donner (Barneveld), Albert Reinders (Ede), Jori Corbié (Netbeheerders), en wordt 
getrokken door wethouder Peter de Haan (Wageningen). De werkgroep wordt ondersteund door Bastiaan du 
Pré (ruimtelijke regionale ateliers), en Jan van Minnebruggen en Hans Adams (ontwerpbureau).

De volgende werkzaamheden zijn verricht.

• Het ontwerpbureau een aanvullende check gedaan op het beschikbare kaartmateriaal, of dit tot 
aanvullende of andere inzichten kan leiden.

• In bilaterale gesprekken met alle gemeenten argumentatie keuzes / aanpak gemeenten nader in beeld 
gebracht

• Er zijn gesprekken gevoerd met RWS, Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, EZK (programma Opwek 
Energie op Rijksgronden), NPRES,  ProRail, Defensie/RVB, de netbeheerders en Prorail.

• Verder twee gesprekken met LTO, zowel operationeel als bestuurlijk. 

• Nog te spreken met: Staatsbosbeheer

• De werkgroep is 4x bijeen gekomen. 

WERKWIJZE



NADERE INVENTARISATIE POTENTIEEL ZON OP 
RESTGRONDEN VRAAGT GEDETAILLEERD 
ONDERZOEK

Het ontwerpbureau geeft aan dat de voor de RES beschikbare 
informatie onvoldoende houvast biedt om aanvullende 
restgronden te inventariseren. 

Voor het realiseren van de nu benoemde doelstellingen voor 
restgronden en ook voor het nader inventariseren van moeten 
we vragen beantwoorden over mogelijkheden en 
belemmeringen omtrent: 
1. Ruimte (functies / eigendom) 
2. Techniek
3. Aansluitbaarheid op net 
4. Businesscase 
5. (beleids-)keuzes
6. Aanpak komende periode

Dit vraagt verdergaand onderzoek dan nu kan worden 
opgepakt. De gemeenten zijn hiervoor aan zet. En gegeven de 
uiteenlopende karakteristieken van de 8 gemeenten, kunnen 
de lokale verschillen groot zijn.

Totaaloverzicht onderbouwing voor bod van 
0,75 TWh in RES 1.0. Het groene kader geeft de 
oppervlakten van restgronden weer.



POTENTIE BLIJVEND IN BEELD HOUDEN
Het is belangrijk om de potentie voor restgronden in beeld te 
houden, en te actualiseren.  Maar wel vanuit de ruimtelijke 
omstandigheden en niet vanuit een “target”.

Voorbeeld “Best of Class” benadering –doelstelling parkeren?

Stel je voor dat het lukt om de hoeveelheid zon boven 
parkeren te verhogen van 25% naar 50%, levert dit regionaal 
veel extra zon oppervlak op…… Helaas is dit een theoretische 
exercitie en moeten ook hier moeten de vragen van vorige 
pagina worden beantwoord.  

De huidige ambitie is met 25% al groot. Het verder verhogen 
van dit percentage is niet een reële mogelijkheid.

In concept RES gebruik gemaakt van opsommingen van 
oppervlakten van verschillende soorten restgronden. Daar zijn 
vervolgens o.b.v. kentallen doelen mee geformuleerd. In 
proces naar RES 1.0 heeft een concretiseringsslag 
plaatsgevonden. Opnieuw kentallen inzetten is stap achteruit.

ha

Wat als we 
meer doen 

met 
parkeren..?

We willen dus de potentie voor zon op restgronden op kaart in 

beeld brengen en actualiseren. Die actualisering kan omlaag én 

omhoog zijn. Waarom blijven kaarten en tabel-overzichten 

belangrijk?

• Meer met ongeveer: met geactualiseerde kaarten en 

cijfermatige overzichten kan je iteratief met restgronden 

aan de slag. Niet nu in 1x alles afschrijven, periodiek, als 

onderdeel van RES proces de potentie vastpakken. Je kunt 

op kaart ook voor iedere locatie de stand van denken 

vastleggen, waardoor je wanneer omstandigheden niet 

veranderen ook niet opnieuw hoeft te studeren.

• Energie is nog geen integraal onderdeel van RO. Dat zal in 

de toekomst meer het geval zijn. Laat onverlet dat integrale 

afwegingen in het nadeel van opwek kunnen uitvallen.

• Kennisuitwisseling. Gemeenten hanteren verschillende 

routes om restgronden te ontwikkelen. Voorbeeld is 

gemeente Nijkerk met een onderzoek restgronden dat 

breder dan de RES definitie van restgronden (en 

bijvoorbeeld ook gemeentevastgoed en woningen omvat) 

Notie: we zijn nog aan het leren. Een uitgebreide studie op 

restgronden leidt niet automatisch tot veel restgronden, 

eerder tot veel realisme. Geleerde les in Ede en ook 

Rhenen.

• Belangrijk voor omgevingsbenadering. Het is onderdeel van 

niet alleen het RES maar ook van de ruimtelijke dialoog die 

iedere gemeente met haar inwoners voert. Welke keuzes 

maken we?



TERUGKOPPELING GEMEENTEN

• Door extra aandacht voor restgronden ontstaat er ook extra bewustzijn bij gemeenten: we zetten 

stappen, maar ook de nu geformuleerde doelen vragen meer van ons. 

• Het verhaal wordt steeds belangrijker. Waarom kan zon op bepaalde locaties wel en op andere 

locaties niet. Die vraag (ondersteund door luchtfoto’s met groene restruimte) komt steeds terug. 

Gemeenten worstelen ermee hoe ze de omgeving op een goede manier hierin kunnen meenemen. 

• Koppelingen van kleine stukjes restgronden maken een project niet persé meer kansrijk (denk bijv. 

parkeren onder zon i.c.m. zon op dak omliggende panden), het maakt de situatie door verschillende 

eigenaren en aansluit-uitdagingen eerder meer complex. We schrijven koppelingen niet af, maar zien 

het niet als een oplossing die grote oppervlakten gaat opleveren. Dit is dus iets anders dan het 

aanlsuiten van restgronden op een groter energieproject. 

• Zie bijlage 1 voor de onderbouwing van de Restgronden in de concept-RES en RES 1.0 april 2021

• Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting op de restgronden per gemeente als onderdeel van dit 

proces inventarisatie restgronden juni 2021



RWS/ EZK (OER): 

• Staar je niet blind op oppervlakte langs wegen en spoorwegen: het zijn vaak dunne stroken die veiligheidshalve 
veel restricties kennen en moeilijk aansluitbaar zijn. Rijkswaterstaat is zich om die reden ook nog steeds aan het 
oriënteren op hoe energieopwek in haar beleid zal worden opgenomen. OER levert hier input voor.

• Met OER pilot voor Ede worden nu de meest kansrijke locaties onderzocht (en dat zit al in het bod). Hier zijn 
RWS en EZK dan ook tevreden over. 

• Tip van OER: Wacht tot uitkomsten OER pilot Ede bekend zijn, alvorens zelf te studeren.  En onderzoek 
restgronden altijd opnieuw wanneer ergens een zon of windinitiatief start

NETBEHEERDER: 

• Altijd bereid om mee te kijken naar restgronden, maar houd er rekening mee dat het aansluiten van deze 
specials veel capaciteit van de netbeheerder zal vragen. En dat zal wat doen met de business case. FOCUS liever 
op zon op dak, dus ga dit collectief promoten en bevragen.

• Bij schaarste zouden makkelijk aansluitbare projecten prioriteit kunnen krijgen. 

WATERSCHAP V&V: 

• Het waterschap heeft de doelstelling om per 2030 30% van de energievraag uit zon/wind/water/bodem te 
halen, en per 2050 100%. En is actief aan de slag met het zoeken naar mogelijkheden om energie op te wekken. 

• Uit intern onderzoek blijkt dat er inmiddels geen ruimte meer is op het eigen areaal voor zonnepanelen op 
restgrondenschaal  Het waterschap zal actief zoeken naar andere mogelijkheden.

TERUGKOPPELING STAKEHOLDERS



DEFENSIE/ RVB: 

• Binnen de huidige kaders zien Defensie en RVB na een interne studie weinig mogelijkheden voor het meer 
grootschalig opwekken van energie op gebouwen van defensieterreinen. Dit komt door aansluitbaarheid 
(afgestemd met netbeheerder) en businesscase. 

• Defensie staat open voor 1e verkenning coöperatieve scenario’s (defensie & …) voor bijv. parkeren onder 
zon op specifieke locaties. Dit kan, weliswaar kleinschalig, toch bijdragen

PRORAIL: 

• ProRail is heel actief met opwek op eigen gronden bezig en ontwikkelt langs spoor en bij stations. En heeft 
dus ook de restgronden in regio Foodvalley verkend.

• Helaas ziet ProRail in regio Foodvalley geen kansrijke locaties voor opwek, o.a. door 
veiligheidsbeperkingen, ligging taluds en schaduwwerking. ProRail legt welbewust daarom focus op 
andere regio’s.  Voorbeelden van initiatieven die worden ondernomen in andere regio’s: panelen in 
bermen, fietsenstallingen met panelen erboven, overkluizen perrons met panelen, onderzoek naar 
gevenbekleding met panelen, faciliteren windtubines (groot en klein)

ONTWERPBUREAU: 

• Pas brede blik toe bij adviesvragen, het gaat hier niet meer over laaghangend fruit. Iets dat nu afvalt, kan 
in een later stadium alsnog mogelijk zijn. En een coöperatie beziet omstandigheden anders dan een 
ontwikkelaar. 

TERUGKOPPELING STAKEHOLDERS



BEPERKINGEN

• Eigenaarschap: van wie is de te realiseren grond

• Functie (bestemming én gebruik)

• Schaduw door bomen en gebouwen

• Veiligheidszones / veiligheidsregels langs spoor en wegen

• Toegankelijkheid voor andere functies

• Beheer en onderhoud watergangen

• Kermis/ markt / festivals parkeerplaatsen

• Aansluitbaarheid op het energienetwerk

Dus realiseer je dat restgronden bij nadere bestudering ook minder kansrijk kunnen blijken. Voorbeeld 

restgronden ProRail in Rhenen (geen mogelijkheden) en zonnewal A12 langs gemeente Ede: discussie 

over impact van reflectie op weggebruikers.



Meenemen in RES 2.0

- 11                 + 11

- 11                 + 11                 

209                       40                   

• Geen nieuwe restgronden 
gevonden waaraan kan 
worden gecommitteerd

• Cijfermatige verschuiving bij 
gemeente wageningen: daar 
blijken twee initiatieven niet 
op agrarisch land maar op 
restgronden te worden 
gerealiseerd.

CIJFERMATIGE UITKOMST ANALYSE RESTGRONDEN



CONCLUSIE

Stand van zaken

• Niet iedereen is even ver: niet dezelfde fase, niet hetzelfde kader, niet hetzelfde pad

• Overwegingen niet gedreven door geld. Eerder door (beleids-) keuzes gemeentes en eerste 

inschattingen van beperkingen.

Zonnepanelen op restgronden komen niet vanzelf …

• vragen om extra ondersteuning in initiatie

• vragen om helder en actief gemeentelijk beleid (mogelijk én niet onmogelijk maken)

• zijn niet de RES-oplossing, maar wel een deel daarvan (wie t kleine niet eert…)

• en zijn besmettelijk – zichtbaar maken helpt



EN NU?   HOE VERDER?
• Eindproduct van de werkgroep restgronden is deze presentatie inclusief factsheets. De uitkomsten hierin 

kunnen meegenomen worden in (het proces naar) RES 2.0

• Hoe gaan we met Regio Foodvalley restgronden verder onderzoeken? De samenwerking voor RES 2.0 

wordt momenteel voorbereid. Daar kan nu geen voorschot op worden genomen, te meer daar wij op dit 

moment nog onvoldoende overeenstemming tussen gemeenten zien.  Wij adviseren ten minste de 

volgende aspecten in de verdere plannen mee te nemen:

• Hoe nemen we actie: niet / (eerst) zelf / markt laten doen / coöperatie vragen / Right to

challenge?

• Wie: per gemeente / groep van gemeenten / samen als regio

• Wat: specifiek onderdeel (bijv. parkeren-onder-zon) / alleen cf huidige RES opdracht / uitbreiden 

naar gemeente vastgoed, sportvelden, scholen, woningcorporaties, particuliere woningen?

• Naast de vraag hoe restgronden verder te onderzoeken, hebben we bij de gemeenten deze meer gedeelde 

intenties opgehaald:

• Kennisontwikkeling: samen

• Monitoring: samen, centraal gefaciliteerd

• Sturing: lokaal



BIJLAGE 1

• Toelichting op totstandkoming bod restgronden in concept-RES en RES 1.0

• Onderbouwing doelstelling restgronden RES 1.0







E Zon op dak en restlocaties Foodvalley Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen

CDE vastgesteld lokaal Totaaloverzicht 203,17 ha 91,13 ha 44,57 ha 24,35 ha 5,00 ha 8,77 ha 4,36 ha 17,97 ha 7,02 ha

CDE vastgesteld lokaal Zon-op-VKB 0,305 TWh 0,139 TWh 0,068 TWh 0,034 TWh 0,008 TWh 0,013 TWh 0,007 TWh 0,026 TWh 0,010 TWh

Uitwerking zon op dak en restlocaties Foodvalley Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen

CDE vastgesteld lokaal Bedrijventerrein 2,00 ha - - 2,00 ha - - - - -

CDE vastgesteld lokaal bedrijventerrein 0,002 TWh - - 0,002 TWh - - - - -

CDE vastgesteld lokaal Geluidscherm 2,00 ha - - 2,00 ha - - - - -

CDE vastgesteld lokaal geluidscherm 0,001 TWh - - 0,001 TWh - - - - -

CDE vastgesteld lokaal Groot dak 174,18 ha 86,48 ha 37,38 ha 17,35 ha 5,00 ha 4,92 ha 4,00 ha 14,69 ha 4,36 ha

CDE vastgesteld lokaal groot dak 0,266 TWh 0,132 TWh 0,057 TWh 0,027 TWh 0,008 TWh 0,008 TWh 0,006 TWh 0,022 TWh 0,006 TWh

nieuwe bijdrage / totale zonpotentie 19% 35% 12% 15% 17% 14% 15% 13% 11%

totale bijdrage incl. best.+pijpl. / totale zonpotentie 29% 44% 22% 24% 25% 25% 21% 25% 26%

CDE vastgesteld lokaal Langs wegen 1,46 ha - - 1,00 ha - 0,13 ha - 0,34 ha -

CDE vastgesteld lokaal langs wegen 0,001 TWh - - 0,001 TWh - - - - -

CDE vastgesteld lokaal Parkeerplaatsen 22,28 ha 4,65 ha 7,19 ha 2,00 ha - 2,48 ha 0,36 ha 2,94 ha 2,66 ha

CDE vastgesteld lokaal parkeerplaatsen 0,034 TWh 0,007 TWh 0,011 TWh 0,003 TWh - 0,004 TWh 0,001 TWh 0,004 TWh 0,004 TWh

CDE vastgesteld lokaal Spoorbaan 1,25 ha - - - - 1,25 ha - - -

CDE vastgesteld lokaal spoorbaan 0,001 TWh - - - - 0,001 TWh - - -

CDE vastgesteld lokaal Stortplaats - - - - - - - - -

CDE vastgesteld lokaal stortplaats - - - - - - - - -



BIJLAGE 2

• Nadere toelichting op restgronden per gemeente



 

FACTSHEETS Restgronden 

 

Gemeente Barneveld 

 

 
 
 
Gemeente Barneveld heeft de doelstelling voor opwek van energie met zon uitgedrukt in 
zonnepanelen, en naast de zonneladder geen aanvullende ambities om zon op restgronden te 
realiseren. Tegelijkertijd onderschrijft de gemeente het belang om agrarisch land te sparen. De 
gemeente is daarover met LTO in gesprek en heeft aangegeven bij een nieuwe tender 
landbouwgrond te willen ontzien. 
 
Het gebruik van restgronden wordt gestimuleerd via een uitnodiging aan initiatiefnemers en er 
wordt geen inventarisatie van restgronden gedaan. 

Bedrijventerrein Dit is afhankelijk van de reactie op een nog te ontwikkelen tender. 

Geluidscherm RWS doet onderzoek naar mogelijkheden bij de aansluiting A1/A30. Mogelijk zijn er initiatiefnemers die belangstelling hebben voor een 
project met geluidschermen. 

Langs wegen Dit is afhankelijk van initiatieven 

Parkeerplaatsen Dit is afhankelijk van initiatieven 

Spoorbaan Dit is afhankelijk van de initiatieven 

Stortplaats Stortplaats in eigendom van firma Vink, nog in gebruik en zal nog 5 jr moeten inklinken voordat funderingswerk voor zonneveld zin heeft. 
Misschien na 2030. Wordt niet meegenomen in de aannames. 

Wat is verder in 
beeld 

•   

Openstaande 
vragen 

• Gemeente Barneveld onderzoekt de mogelijkheid om een tender uit te schrijven voor panelen niet op agrarische grond of natuur, 
verschuiving met zon-op-dak 

• Innovatie onderzoek zonneveld met dubbel ruimtegebruik wordt mogelijk opgenomen in de tender 

 

 

 

 

Foodvalley Barneveld

Bedrijventerrein 56,82 ha 5,09 ha

Geluidscherm 5,20 ha 0,35 ha

Langs wegen 68,32 ha 30,18 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 18,60 ha

Spoorbaan 36,07 ha 9,03 ha

Stortplaats 65,26 ha 44,65 ha

319,44 ha 107,90 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha 1,27 ha

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha 0,12 ha

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 3,77 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 4,65 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 1,13 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha 4,47 ha

57,54 ha 15,41 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha -

Parkeerplaatsen 22,28 ha 4,65 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 4,65 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Ede 

 

Gemeente Ede heeft in 2019 onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor zonnepanelen op restgronden. 
Op basis  daarvan is geconstateerd dat restgronden beperkt mogelijkheden biedt voor opwek van duurzame 
energie door middel van zonnepanelen. Ook is geconstateerd dat zon op landbouwgrond noodzakelijk is om 
voldoende duurzame opwek van elektriciteit mogelijk te maken. In de wind en zonnewijzer is daarom door 
de raad een beperkte aantal ha (50)  zon op land vastgesteld. 
In 2020 is de mogelijke ontwikkeling van zonnepanelen op gemeentelijk grond onderzocht. Een extern 
bureau heeft daarvoor circa 50 kansrijke locaties onderzocht, waarbij gekeken is naar technische, financiële, 
ruimtelijke en functionele haalbaarheid (dubbel grondgebruik). Bij de meeste locaties was het ruimtelijk of 
wat betreft functie ongewenst of technisch niet mogelijk om zonnepanelen te realiseren. Daarbij ging het 
onder andere over openbare parkeerplaatsen bij winkelcentra. Daarnaast zijn bijna alle locaties niet 
financieel rendabel te realiseren. 
Voor een viertal locaties wordt nu ingeschat dat er geen grote belemmeringen zijn voor realisatie en dat 
realisatie financieel zou kunnen. Dit laatste wordt duidelijk na verder onderzoek en uitwerking. Onder ander 
worden de volgende locaties uitgewerkt, met in totaal ca. 7 ha zonnepanelen. 
1. Geluidswal a12,  
2. Plukje Ede stad (P naast gemeentewerf, geen concurrerend gebruik) 
3. Parkeerplaats bij zwembad De Peppel 
4. Bij RWZI 
Het betreft dus niet allemaal zon boven parkeren, maar bij gebrek aan categorieën onder restgronden is het 
hier opgenomen. 
Indien er meer restgronden zouden worden gevonden en gerealiseerd is het standpunt van de raad dat dit 
niet wordt uitgeruild / verrekend met zon op land. 

Bedrijventerrein Gemeente Ede heeft een grote zon op dak ambitie uitgesproken. Hierin is voor de RES meegenomen dat nieuwe bedrijfspanden op 
uitgeefbare bedrijventerreinen worden voorzien van zonnepanelen. Ingeschat is dat het daarbij gaat om 10 ha zon op dak.  

Geluidscherm Geluidsscherm wordt meegenomen in studie in kader van programma OER. De oppervlakte van eventueel te realiseren zonnepanelen zijn 
meegenomen in de 7 ha zon op restgronden. 

Langs wegen • Stroken A30 te smal / verkeersveiligheid / talud te stijl 

• Geluidswal A12 is constructief een lastige opgave, mede doordat extra kosten moeten worden gemaakt voor vooronderzoek en 
uitvoering. Er moeten extra voorzieningen worden getroffen om de stabiliteit van de geluidswal niet in gevaar te brengen. Wat betreft 
verkeersveiligheid gelden er strenge eisen. Als initiatief van max 2,4 ha: RWS heeft hier negatief advies op gegeven o.b.v. 
reflectiehinder. Ede gaat ervan uit dat nieuwe panelen minder reflectie geven dan nu wordt aangenomen. Dit vereist opnieuw een 
onderzoek en zet financiële haalbaarheid verder onder druk. Door het beperkte oppervalk van dit project drukken onderzoekskosten 
zwaar op de businesscase. Wanneer panelen niet in Zuid maar in O-W oriëntatie moeten worden gelegd dan heeft dat impact op de 
businesscase en financiële haalbaarheid. 

• Ede heeft een aanvraag gedaan voor programma OER (opwek van energie op rijksgronden. Er ligt mei 2021 een gerede offerte van RWS 
op bij EZK subsidie aan te vragen. Qua locatie: A12 areaal gemeente Ede en A30 tot aansluiting Ede Noord. De mogelijke ha 
zonnepanelen zijn meegeteld in de 7 ha zon op restgrond. 

Parkeerplaatsen In kader van voorbeeldfunctie zijn twee locaties in nader onderzoek/voorbereiding.   

Foodvalley Ede

Bedrijventerrein 56,82 ha 18,87 ha

Geluidscherm 5,20 ha 3,44 ha

Langs wegen 68,32 ha 25,39 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 28,76 ha

Spoorbaan 36,07 ha 16,58 ha

Stortplaats 65,26 ha 8,45 ha

319,44 ha 101,49 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha 4,72 ha

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha 1,20 ha

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 3,17 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 7,19 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 2,07 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha 0,85 ha

57,54 ha 19,20 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha -

Parkeerplaatsen 22,28 ha 7,19 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 7,19 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Spoorbaan Ede ziet voorlopig geen mogelijkheden voor opwekken van zon langs spoor. De ruimte langs het spoor is daarvoor onvoldoende en 
ongeschikt. 

Stortplaats Stortplaats heeft “ja, mits” status maar heeft ook natuurwaarde: “HOOGTE50 is een initiatief van mensen uit de omgeving van Wekerom 
om een uitkijktoren te bouwen op de ‘Bult’ in de Wekeromse Eng aan de Edeseweg in Wekerom. ‘De Bult’ is een oude vuilstortplaats 
opgenomen in de openbare groene ruimte en ligt op een bijzondere locatie: Op de overgang de Veluwe naar de Vallei, naast het 
Wekeromse Zand, en tussen de Hoge Veluwe en Ede in. Op deze unieke plek komen bos, boerenland en stuifzand bij elkaar.” Hier gaat niet 
snel iets gebeuren. 

Wat is verder in 
beeld 

• Watergangen gecheckt. Geen potentie.  

• VAB (vrijkomende agrarische bestemmingen) levert geen potentie op.  

• strips van 2 meter breed langs spoort of weg leveren niet veel op als los project en wat aansluitkosten duur. Zijn mogelijk wel aan te 
sluiten op andere stopcontacten (dus op een alternatief belendend aan weg/spoor). Het OER onderzoek moet daar antwoord op geven. 

Openstaande 
vragen 

• zon op gemeentelijke gebouwen vallen niet onder restgronden. Hier wordt actief op ingezet en betreft veelal kleinere zon op dak 
projecten..  

 

  



 

Gemeente Nijkerk 

 

Gemeente Nijkerk beschikt over rapport “Inventarisatie duurzame opwek zon in de gemeente 
Nijkerk, Maart 2020”.  
 
Hierin is naast parkeerterreinen en overige restgronden gekeken naar gemeentelijk vastgoed, 
bedrijfsgebouwen, woningen en initiatieven van projectontwikkelaars. 
Op grond hiervan heeft gemeente Nijkerk zich gecommitteerd aan duurzame opwek voor 
verschillende categorieën. De eigen ambities van Nijkerk voor die categorieën die in de RES  
zijn genoemd, zijn overgenomen. Maar de totale ambitie van Nijkerk strekt dus verder. 
 

Bedrijventerrein Er is 2 ha zon op uitgeefbaar bedrijventerrein opgenomen. Nijkerk herkent zich niet in het in de concept RES genoemde potentieel 
uitgeefbaar bedrijfsterrein, dit is lager.  

Geluidscherm Nijkerk heeft een grote ambitie voor het realiseren van zon op geluidschermen. 

Langs wegen En ook een hogere doelstelling voor opwek langs wegen dan de aanname in de concept RES. 

Parkeerplaatsen Voor parkeren-onder-zon is ook 2 ha opgenomen.  

Spoorbaan Hier wordt geen potentie gezien. 

Stortplaats n.v.t.  

Wat is verder in 
beeld 

Nieuwe medewerker, 1 FTE, aangenomen voor oppakken initiatieven opwek / duurzaamheid 

Openstaande 
vragen 

 

 

 

  

Foodvalley Nijkerk

Bedrijventerrein 56,82 ha 24,99 ha

Geluidscherm 5,20 ha 1,10 ha

Langs wegen 68,32 ha 5,98 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 9,87 ha

Spoorbaan 36,07 ha 0,16 ha

Stortplaats 65,26 ha -

319,44 ha 42,10 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha 6,25 ha

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha 0,39 ha

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 0,75 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 2,47 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 0,02 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha -

57,54 ha 9,87 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha 2,00 ha

Geluidscherm 2,00 ha 2,00 ha

Langs wegen 1,46 ha 1,00 ha

Parkeerplaatsen 22,28 ha 2,00 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 7,00 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Renswoude 

 

Gemeente Renswoude is zich ervan bewust dat zij zich nog beter kan verdiepen in de mogelijkheden 
van restgronden.  
 
Maar de grondhouding ten opzichte van restgronden is positief. Wel hanteert zij het voorbehoud nu 
geen uitspraken worden gedaan over restgronden zonder hierop een verdere verkenning te doen.  
Onderstaand de stand van denken  en enkele niet eerder gecommuniceerde ontwikkelingen. 
 
 

Bedrijventerrein Bedrijventerrein wordt uitgebreid. Hiervoor wordt een duurzaamheidskader vastgesteld, waarin ook opwekken van energie (zon op dak) is 
opgenomen. Het duurzaamheidskader bevat puntensysteem waarmee ontwikkelende partijen zelf kunnen kiezen. Idee om prikkels te geven 
om meer de doen dan eigen gebruik 

Geluidscherm Nvt 

Langs wegen Is te onderzoeken maar wordt vooralsnog geen potentie in gezien. Ook door inpassing/ ruimteclaims 

Parkeerplaatsen Parkeerplaatsen: vooralsnog weinig aandacht (ambtelijke focus op wind en zon op dak. Samen naar parkthesun gekeken. Parkeren onder 
zon zeker interessant, ook i.c.m. zon op dak. Kunnen er buurtinitiatieven worden ontwikkeld? Voorbeeld: de bedrijven die horen rond de P 
oude Holleweg: AS Watson, Modiform, Nijborg, ICI parisXL. Nader te onderzoeken. 

Spoorbaan Spoorbaan misschien mogelijk in combinatie met naburige windontwikkeling of zon op boerendaken die langs het spoor liggen.  Nader te 
onderzoeken. 

Stortplaats Nvt 

Wat is verder in 
beeld 

• in gesprek met initiatiefnemers wind om ook te kijken naar andere vormen van opwek (combineren stopcontact) 

• Zonnebeleid wordt nog geschreven: Mogelijk innovatie op gebied van toepassing bv in straatbeeld 

Openstaande 
vragen 

• verzoek RES aan Renswoude om binnen 2 a 3 weken orde grootte te geven van zon op dak 

• hoe verder kijken naar zon op dak / boven parkeren nog niet beschreven 

 

  

Foodvalley Renswoude

Bedrijventerrein 56,82 ha 0,20 ha

Geluidscherm 5,20 ha -

Langs wegen 68,32 ha 0,66 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 1,75 ha

Spoorbaan 36,07 ha 3,33 ha

Stortplaats 65,26 ha -

319,44 ha 5,94 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha 0,05 ha

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha -

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 0,08 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 0,44 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 0,42 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha -

57,54 ha 0,99 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha -

Parkeerplaatsen 22,28 ha -

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha -

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Rhenen 

 

Gemeente Rhenen heeft niet al te veel restgronden met potentie maar heeft wel een relatief grote 
ambitie uitgesproken. Het bod restgronden is in RES 1.0 dan ook ongeveer verdubbeld. 
 
 

Bedrijventerrein Er is momenteel geen uitgeefbaar bedrijventerrein in beeld binnen de gemeente. 

• Gemeente is op zoek naar uitbreidingslocaties voor een bedrijventerrein. Hiervoor zijn een aantal zoekgebieden die worden voorgelegd 
aan de provincie Utrecht. Stapelfuncties zijn belangrijk bij het uitgifteprotocol. Dus uitbreiding kan zorgen voor extra mogelijkheden 
voor zonnepanelen op daken. 

• Verder geen bedrijfsterrein nog uitgeefbaar. 

Geluidscherm Hier is onderzoek naar als onderdeel van saneringsprogramma geluid Rhenen, onduidelijk nog of hier zonpotentie in zit, maar Rhenen is 
alert: ambtenaar geluid = ambtenaar zon. 

Langs wegen De potentie voor zon langs wegen wordt niet gezien, met name vanwege inpassingsuitdaging in groene omgeving. 

Parkeerplaatsen Bedoeling is opgenomen in de RES, eerste verkennende gesprekken gevoerd. 

Spoorbaan De partij die door gemeente is ingeschakeld voor onderzoek zonneveld bij Remmerden kijkt ook naar zon langs spoor. Status: onderzoek 
vindt plaats (Solarfields). 

Stortplaats n.v.t. 

Wat is verder in 
beeld 

• Inzet op innovatie: er wordt gewerkt aan een klein zonneveld op een retentievijver van ongeveer 50 m2. 

• Rhenen zou mee willen doen aan regionaal onderzoek parkeerplaatsen (en andere restgronden), misschien een regionale aanbesteding 
parkeren onder de zon?  

• De mogelijkheden voor een zonnepark bij Remmerden worden verkend (Q2-2021) 

• Er zijn geen specifieke FTE's beschikbaar voor duurzame aanbesteding. 

• Wild idee omwonende: totaal overkappen bedrijventerrein  

• Hoe om te gaan met adviesrapporten door ontwikkelaar:  Solarfielfds ziet te weinig mogelijkheden in Wind bij Remmerden (gasleiding, 
NNN, bebouwing). Rapport Solarfields van medio mei 2021. Het ontwerpbureau adviseert hier wel kritisch op te zijn. De ene 
ontwikkelaar is de andere niet. Niet genoemde issues: lagere SDE, hogere risico's. Vaak zijn er coöperatief wel mogelijkheden 

 

Foodvalley Rhenen

Bedrijventerrein 56,82 ha -

Geluidscherm 5,20 ha -

Langs wegen 68,32 ha 1,65 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 4,96 ha

Spoorbaan 36,07 ha 5,00 ha

Stortplaats 65,26 ha -

319,44 ha 11,61 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha -

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha -

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 0,21 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 1,24 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 0,63 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha -

57,54 ha 2,07 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha 0,13 ha

Parkeerplaatsen 22,28 ha 2,48 ha

Spoorbaan 1,25 ha 1,25 ha

Stortplaats - -

28,99 ha 3,86 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Scherpenzeel 

 

Gemeente Scherpenzeel heeft zeer beperkt restgronden met potentie, qua categorieën in de RES 
betreft dit enkel parkeerplaatsen. 
Scherpenzeel wil 25% van deze potentie parkeren onder zon realiseren voor 2030. 
 
 

Bedrijventerrein  

Geluidscherm  

Langs wegen  

Parkeerplaatsen  

Spoorbaan  

Stortplaats  

Wat is verder in 
beeld 

Gemeente Scherpenzeel gaat onderzoeken of er nog andere restgronden (breder dan RES categorieën) aanwezig zijn in de gemeente.  

 

  

Foodvalley Scherpenzeel

Bedrijventerrein 56,82 ha -

Geluidscherm 5,20 ha -

Langs wegen 68,32 ha -

Parkeerplaatsen 87,77 ha 1,43 ha

Spoorbaan 36,07 ha -

Stortplaats 65,26 ha -

319,44 ha 1,43 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha -

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha -

Langs wegen 12,5% 8,54 ha -

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 0,36 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha -

Stortplaats 10,0% 6,53 ha -

57,54 ha 0,36 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha -

Parkeerplaatsen 22,28 ha 0,36 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 0,36 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Veenendaal 

 

Gemeente Veenendaal  
 
 
 

Bedrijventerrein Geen restlocaties (er is juist tekort aan bedrijventerrein). Zon op dak wordt actief gestimuleerd. 

Geluidscherm 
 

Langs wegen 
 

Parkeerplaatsen Voor één parkeerplaats hebben we een businesscase opgesteld: er wordt gezocht naar investeerders. Eind van het jaar presenteren we 
uitkomsten van een brede inventarisatie van onze parkeerterreinen. 

Spoorbaan n.v.t. 

Stortplaats n.v.t. 

Wat is verder in 
beeld 

• Samenwerking met bedrijfsleven: stimulering zon op dak 

• Voor de energietransitie komt er uitbreiding fte’s 

• Innovatie: gevelpanelen aan gemeentehuis worden onderzocht. 

• Nieuw energieprogramma wordt vastgesteld in juni. 

• Nog geen beeld hoe Veenendaal om wenst te gaan met nader onderzoeken restgronden (breder dan RES categorieën)? 

 

  

Foodvalley Veenendaal

Bedrijventerrein 56,82 ha -

Geluidscherm 5,20 ha 0,24 ha

Langs wegen 68,32 ha 2,68 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 11,76 ha

Spoorbaan 36,07 ha 1,97 ha

Stortplaats 65,26 ha -

319,44 ha 16,65 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha -

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha 0,08 ha

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 0,34 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 2,94 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha 0,25 ha

Stortplaats 10,0% 6,53 ha -

57,54 ha 3,61 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha 0,34 ha

Parkeerplaatsen 22,28 ha 2,94 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 3,28 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0



 

Gemeente Wageningen 

 

Gemeente Wageningen 
 
 
 

Bedrijventerrein Cijfermatige verschuiving: 3,6 ha bedrijven terrein bestemd land (oppervlakte inclusief inpassing, grootte zonneveld ~2,7 ). Dit is eerder als 
regulier zonneveld opgenomen (initiatief stamt van voor de visie buitengebied – uit dit initiatief stroomt straks geld naar 
compensatiegebied om die te verbeteren, maar het kent minder investering qua inpassing) 

Geluidscherm  

Langs wegen  

Parkeerplaatsen  

Spoorbaan  

Stortplaats Er loopt een initiatief voor zon op land ter grootte van 9,7 ha op de oude stortplaats (incl inpassing, grootte zonneveld ~8 ha). Dit was al 
bekend maar eerder gecategoriseerd onder zon op land  

Wat is verder in 
beeld 

• Conceptmatig: WUR research - meervoudig zonneveld gebruik - proeftuinen zonneweides multifunctioneel  

• In voorbereiding maar nog niet getalsmatig op te nemen praktijkonderzoek verrijdbare zonnevelden. Dit is een innovatieproject. 

• boeren en inwoners nieuwe Nude: willen molens van 25 meter onderzoeken 

• Wageningen is op zoek naar beleidsstukken van andere gemeentes over windmolens tot 25 meter, over restgronden? Informatie 
molens wordt door RES Regio verzameld (Q2-2021) 

• Wageningen zou voor het stimuleren van zon boven parkeerplaatsen als kennis willen ontwikkelen i.s.m. RES Regio Foodvalley  
 

 

 

 

Foodvalley Wageningen

Bedrijventerrein 56,82 ha 7,67 ha

Geluidscherm 5,20 ha 0,07 ha

Langs wegen 68,32 ha 1,78 ha

Parkeerplaatsen 87,77 ha 10,64 ha

Spoorbaan 36,07 ha -

Stortplaats 65,26 ha 12,16 ha

319,44 ha 32,32 ha

Bedrijventerrein 25,0% 14,21 ha 1,92 ha

Geluidscherm 35,0% 1,82 ha 0,02 ha

Langs wegen 12,5% 8,54 ha 0,22 ha

Parkeerplaatsen 25,0% 21,94 ha 2,66 ha

Spoorbaan 12,5% 4,51 ha -

Stortplaats 10,0% 6,53 ha 1,22 ha

57,54 ha 6,04 ha

Bedrijventerrein 2,00 ha -

Geluidscherm 2,00 ha -

Langs wegen 1,46 ha -

Parkeerplaatsen 22,28 ha 2,66 ha

Spoorbaan 1,25 ha -

Stortplaats - -

28,99 ha 2,66 ha

Concept RES 

Potentie

Concept RES 

realisatie 

inschatting

RES bod 1.0


