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MEER DUURZAME ENERGIE
• De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, planten- en diersoorten verdwijnen
• Klimaatakkoord: in 2030 50% minder CO2-uitstoot dan in 1990
• Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn
• Dat vraagt om het opwekken van meer duurzame energie
• Tot 2030 kan dat met zonne- en windenergie
• Windenergie op zee is niet genoeg 

om in Nederland ons doel te halen



30 REGIO’S: ELK EEN RES
• 30 energieregio’s in Nederland werken uit waar we in totaal 35 TWh

zonne- en windenergie kunnen opwekken. Ook Regio Foodvalley
• De (invloed van) grootschalige energieprojecten en netinfrastructuur 

overschrijden gemeentegrenzen
• Welke keuzes maakt Regio Foodvalley over opwek van duurzame 

energie in 2030? Dat staat in de Regionale Energie Strategie 
(RES)

• Waar is ruimte voor windmolens en zonnepanelen? 
Is daar aansluiting op het energienetwerk? 
Welke warmtebronnen zijn te gebruiken? 
Is het acceptabel voor de omgeving en is het betaalbaar?



Maakbaar , 
rendabel, 

aansluitbaar

Landschap en 
samenleving

• Windmolens en zon op boerenland 
zijn maakbaar, rendabel en 
aansluitbaar, maar kennen 
maatschappelijke bezwaren

• Zon op daken en restgronden zijn 
meer geaccepteerd, maar lang niet 
altijd mogelijk of rendabel

EEN COMPLEXE AFWEGING



SAMEN KOM JE VERDER

• Overheden, maatschappelijke 
organisaties, netbeheerders, energie-
coöperaties, inwoners en ondernemers 
bepalen samen de inhoud van de RES

• Stem van jongeren (Jong RES) en van 
de inwoners (Burgerforum) aan tafel

• Burgerforum geeft eigen advies op basis 
van burgerraadpleging



BIJDRAGEN NAAR VERMOGEN

• Doelstelling: in 2030 0,75 TWh aan duurzame 
elektriciteit opwekken

• Zo dragen we naar vermogen bij aan de 
gezamenlijke landelijke doelstelling van 35 TWh
voor alle 30 regio’s

• Onze ambitie gaat nog een stap verder, namelijk 1 
TWh in 2030

• Tweejaarlijks herijken: RES 2.0. 
• We houden rekening met ons karakter, onze 

behoeften en andere ontwikkelingen in onze regio



ADVIES BURGERFORUM

1. Geef burgers de gelegenheid tot lokaal eigenaarschap 
2. Richt een bewonerspanel op
3. Respecteer landschap en natuur
4. De overheid moet dit regisseren, regionaal en lokaal
5. Organiseer regionale planning en communicatie
6. Onderzoek alternatieven voor zon en wind
7. Stimuleer isolatie en consuminderen



ISOLEREN & ENERGIE 
BESPAREN

• Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken
• Daarom willen we 1,5% energie per jaar 

besparen
• Bijna iedere gemeente heeft een 

Energieloket. Daar kunnen inwoners, VVE’s
en ondernemers terecht met vragen over 
energiebesparing

• Woningcorporaties, agrariërs en bedrijven 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
besparing



• Zoveel mogelijk zon op dak
• Geschikte daken en restgronden (stortplaatsen of stroken grond 

langs wegen en spoorwegen) zoveel mogelijk gebruiken voor 
zonnepanelen

• In 2050 liggen zonnepanelen op bijna alle daarvoor geschikte daken
• Aansluiting op net niet altijd tijdig mogelijk (risico: 0,2 TWh)
• Aandacht voor dakconstructie, isolatie en verzekering   
• Woningcorporaties, agrariërs en bedrijven kunnen belangrijke 

bijdrage leveren aan besparing en zon op daken



TOT 2030 FOCUS OP WIND EN VEEL ZON
• In tien voorlopige zoekgebieden zoeken 

gemeenten samen met inwoners en 
belanghebbenden naar plek voor 14 extra 
windmolens

• Daarnaast is er ruimte voor maximaal 
220 ha zon op land, 29 ha zon op 
restgronden en ± 270 ha zon op dak

• Nieuwe technieken, innovaties en inzichten 
in beeld brengen voor langere termijn

• Inschatting: benodigde private investering 
ruim 400 tot 600 miljoen

14 extra windmolens 0,25 TWh

max. 220 ha zon op land 0,26 TWh

29 ha zon op restgronden 0,04 TWh

± 270 ha zon op dak 0,41 TWh

Private investering: 400 tot 600 mio (geschat)



VOORLOPIGE 
ZOEKGEBIEDEN 

WIND
Bij infrastructuur en 
bedrijfsterreinen

Aandachtspunten:
• In overleg met inwoners 

en belanghebbenden
• Lokaal beleid
• Beperkingen natuur 

(o.a. Wespendief)
• Netcapaciteit



WIND EN ZON COMBINEREN
• Voorkeur voor combinaties van 

windmolens en zonnepanelen in 
zogenaamde energieclusters

• Clusters het liefst bij snelwegen of 
bedrijventerreinen

• Het voorkomt dat overal in het 
landschap losse windmolens en 
zonnepanelen komen

• Het is financieel aantrekkelijk door 
een efficiënte netaansluiting



ZUINIG OP NATUUR EN 
LANDBOUWGROND

• Zo min mogelijk landbouwgrond voor 
zonnepanelen inzetten (220 ha)

• Voorkeur voor minder waardevolle 
landbouwgrond

• We onderzoeken meer mogelijkheden op 
restgronden, dan is misschien nog 
minder landbouwgrond nodig

Natuurwaarden en -gebieden 
beschermen, alleen onder strikte 
voorwaarden





HET ELEKTRICITEITSNET UITBREIDEN

• De netbeheerders breiden het 
elektriciteitsnet sterk uit 

• Dat kost veel tijd en ongeveer 
200 tot 300 miljoen euro

• Niet alle daken kunnen op het 
net worden aangesloten, op veel 
locaties onvoldoende capaciteit

• Energie opwekken dicht bij de 
vraag

• Met netbeheerders onderzoeken 
waar ruimte is om snel te starten



MEDE-EIGENAAR WORDEN
• We willen dat onze bewoners en/of bedrijven 

voor minimaal 50% mede-eigenaar zijn van 
zonne- of windprojecten

• Gemeenten bepalen voorwaarden projecten
• De inwoners en lokale bedrijven met lokaal 

eigendom bepalen hoe zij de opbrengsten 
besteden

• De opbrengsten van een project in lokaal 
eigendom kunnen gebruikt worden voor 
bewoners zelf

• Of voor de omgeving om bijvoorbeeld recreatie, 
cultuur en/of natuurontwikkeling te stimuleren



VERWARMEN HUIZEN
EN GEBOUWEN

• We zoeken duurzame alternatieven voor 
aardgas 

• Het grootste deel van de warmtevraag in de 
regio wordt uiteindelijk via elektriciteit opgewekt

• Daarnaast gebruiken we duurzame 
warmtenetten

• Gemeenten maken een warmtevisie (klaar 
december 2021) en plannen op wijkniveau

• Verder uitwerken in RES 2.0 en afstemmen met 
energieopwek en andere regionale opgaven 
zoals woningbouw



MOGELIJKHEDEN VOOR MEER
Tot 2030:
• Aanvullende mogelijkheden bij voorlopige zoekgebieden / energieclusters 
• Optimaliseren energienet voor hoger aandeel zon op dak
• Innovatie en zonnepanelen hebben steeds meer rendement

Na 2030:
• Doorontwikkelen energieclusters
• Alternatieven en nieuwe ontwikkelingen: kernenergie/thorium, waterstof, 

biogas, geothermie, aquathermie, kritische watervergassing



SAMENWERKEN AAN 
HET VERVOLG

• RES 2.0 ontwikkelen
• Afspraken en uitgangspunten borgen 

in gemeentelijk beleid
• Infrastructuur ontwikkelen en kennis 

bundelen
• Samenwerkings- en 

uitvoeringsprogramma



INSPRAAK EN PARTICIPATIE




