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Programma

• Welkom
• bedoeling van vanavond (bijpraten; eerste stappen)

• wie hebben we aan tafel? 

• Terugblik

• Terugkoppeling 

• Verkenning eerste stappen
• Waar staan we nu

• Huidig aanbod

• Toekomstige acties







Regio Foodvalley



De Route

Start Gezamenlijk traject 

X Windmolens 

Ha Zonnevelden

Warmtebronnen

Locaties  

2019                          2020                         6/2020                3/2021     2025              2030

Omgevingsplannen
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Route: afstemming en participatie
Sept 2019 Apr 2020Dec 2019              Mrt 2020 1 juni 2020 1 mrt 2021

Inleveren concept-
RES bij Rijk

Indienen RES 1.0Startdocument in 
gemeenteraden

Concept-RES naar 
gemeenteraden

Sep 2020

Commentaar van 
het Rijk

Tweede ronde opstellen 
RES 

Eerste ronde opstellen RES

Regionale stakeholders - onderhandeling

Lokale gesprekken

Experts - werkateliers

Start 
RES 

partici
patie

Start 
Omgevi
ngsvisie

13 
Feb

20 
Feb

5 Mrt

26 
Mrt

file://ad.ede.nl/Data/Iedereen/RES/28jan20_0REG0101.01 Tijdlijn regionale energie strategie Foodvalley.pdf


Website

www.resfoodvalley.nl

http://www.resfoodvalley.nl/




Eerste reacties

Positief Negatief Vervolg suggesties

Gesprek aan gaan waar opwekken

Ophalen van tips

Het is haalbaar: commercieel te maken

Energievraag groeit

Weinig betrokkenheid

Financiering moet coöperatiever

Gebruik vs opwek en opslag

Nog geen rol voor waterstof 

Duidelijkheid over wat is nodig

Wat kunnen we in ons dorp

Aan de slag met een gezamenlijk probleem en gezamenlijke oplossing

Inbrengen van kennis: kennismarkt

Concreet maken van zoekgebieden

Duidelijk maken wat het kan opleveren: lagere lasten

Na de pijn ook warm gevoel: saamhorigheid

Goede aanpak en is ook nodig

Begin met kleine initiatieven en deze opschalen

De kansen liggen in het buitengebied als het 

(financieel) aantrekkelijk wordt gemaakt

Kansen op bedrijventerreinen zijn niet 

meegenomen

Voor succes is politieke consensus op lange 

termijn nodig

Groene gebieden worden altijd ontzien; hier is 

wel ruimte

Verhaal van warmte ontbreekt is wel nodig 

voor complete verhaal

Betaalbaarheid en haalbaarheid

(netwerkcapaciteit); bij ophalen van ideeën en 

geen realisatie (mogelijkheid) ontstaan 

teleurstellingen

Gebruiks- en potentiecijfers per dorp; Onderdeel maken van het dorps-ontwikkelplan Lunteren

Maar ook: het is een gemeentelijke opgave; hou gemeentelijke scope en doelstelling als 

vertrekpunt; is interessant voor alle dorpen: wat willen wij hier aan bijdragen?

Kennis: regelingen zijn complex; hulp nodig uitleg en tips

Bijeenkomst over zon en wind mogelijkheden in het landelijk gebied

Inwoners via diverse kanalen warm maken (maatwerk); komen niet zo snel naar info-avonden tenzij 

er een concreet voorstel ligt.

Dus ook schriftelijk bedienen.

Thematisch, groots, intensief en structureel aanbieden.

Bij bekend worden zoekgebieden (wind) wordt het interessant

Oplossingen bij voorkeur vanuit een collectief i.p.v. van één ontwikkelaar die participanten zoekt.

26%



Wat zijn de vragen?

• Wat vinden jullie en jullie achterban hier nu van

• Waar staan we nu

• Welk aanbod vanuit de gemeente is / komt er

• Waar zie jij mogelijkheden voor wat

• Hoe kunnen we dat samen organiseren

7%

26%



Wat is de opgave?

2030

Landelijk: 35 TWh

Verdeling per regio; Foodvalley:   0,3 – 0,7 TWh
20-50 windmolens óf
240-485 ha zonneveld

Ambitie Ede: 0,2 TWh
10 windmolens
127 ha zon op veld
430.000 panelen op dak



Waar staan we? Zon

Ede 95 TJ = 0,026 Twh
Foodvalley 278 TJ = 0,077 TWh



Waar staan we? Hernieuwbaar

Ede 144 TJ = 0,04 Twh
Foodvalley 335 TJ = 0,093 TWh



Wat is de opgave? Nergena de Kraats

262 woningen Totaal
Gas 0,7 miljoen
0,0071 TWh (7.090.000 KWh)
Elektra 1,1 miljoen KWh=
0,00116 TWh
TOTAAL 0,00826 TWh

160 9 ha <1
22 1,25



Wat is de opgave? Otterlo Dorp

677 woningen Totaal
Gas 1,2 miljoen M3
0,012 TWh (7.090.000 KWh)
Elektra 2,2 miljoen KWh = 
0,0022 TWh (1.116.120 KWh)
TOTAAL 0,0142 TWh

280 14 ha >1
43 2,2

Woningen 2018 - Buurten 2018 van Otterlo

Gemiddeld gasgebruik alle woningen (temperatuurgecorrigeerd) [m3]Totaal gasgebruik woningen [miljoen m3]Totaal elektriciteitsgebruik woningen [miljoen kWh]Gemiddeld elektriciteitsgebruik alle woningen [kWh]

Otterlo: Otterlo dorp 1900 1,2 2,2 3360

Otterlo: Eschoter Veld 2790 1 1,9 5240

Otterlo: Reemst 1670 0 0,1 4250

Otterlo: Hoog Baarlo 2940 0,1 0,1 4430



Energie besparen

https://www.ede-natuurlijk.nl/wat-kan-ik-doen/als-buurt


Campagne



Bijeenkomst (kleine) Windmolens en Zon

Bijeenkomst buitengebied 2 maart 2020 
 
Westhoff huis Lunteren 
info@lunterenaktief.nl  
 
 
Programma (inloop 18:30, start 19:00 uur) 
19:00 uur 
 
Opening en intro  
buitengebied / landbouwvisie  
energietransitie - doel energieneutraliteit,  
 
Pitch per deelsessie  
 
Deelsessies (2 keer 45 minuten) 
Verschillende vormen van duurzame energieopwekking en hoe die te realiseren op/bij een agrarisch bedrijf  
• Kleine windmolens  
• Zon op dak -  quick scan voor zon op dak en het aanvragen van SDE+ subsidie.  
• Zon op dak - Vallei Energie 
• Zon op veld - criteria en  
• Grote windturbines - lokaal een windinitiatief ontwikkelen 
 
Afsluiting 
• Korte samenvatting, aantal reacties uit de zaal 
• Vervolg: inventariseren waar behoefte aan is 
 
Borrel 



Met de zoekgebiedenkaart het gebied in 

April – augustus

Lokale verkenningen



Omgevingsvisie - dorpentour

• Augustus - december






