Status van dit voorbereidingsdocument
• Dit stuk dient ter voorbereiding van het Stakeholderoverleg RES Foodvalley van 4 maart 2020
• De inhoudelijke voorstellen uit dit document zijn:
• een verwerking van de output van de vorige bijeenkomst van het Stakeholderoverleg RES Foodvalley (13
februari 2020)
• een basis voor het gesprek/de onderhandeling in het Stakeholderoverleg op 4 maart. Over deze
voorstellen is dus nog geen overeenstemming gevonden
• Definities:
• Concept-bod: kwantitatieve bijdrage duurzame opwek (wind en zon) aan de 35 TWh
• Concept-RES: conceptversie van de Regionale Energiestrategie als geheel
• Meer informatie over hoe gewerkt wordt aan de RES Foodvalley vindt u hier:
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/aanpak

Redeneerlijn RES Foodvalley

Energiebesparing
1,5% energiebesparing per jaar
Bestaande opwek
Wat staat er al?

Minst-gevoelige bestemmingen (zon)
•
•

Maximaal benutten: o.a. grote daken,
parkeerplaatsen, geluidsschermen,
stortplaatsen
Met aannames onderdeel van bod

Overige zoekgebieden wind
•
•

Bestaand Beleid
Wat is al in beleid
vastgelegd?

Pijplijn
Wat komt er aan?

Onderzoek mogelijkheden wind in bos
Diverse nader te verkennen potentiële
zoekgebieden op kaart

Uitgangssituatie

Wind en zon langs infrastructuur
•
•
•

Zoekgebieden voor wind langs infra
Wind in zoekgebieden combineren met zon
op land
Nader te onderzoeken – overige zones langs
infrastructuur

Kernprincipes
Hierover is op
hoofdlijnen
consensus

Zon op land
•
•

Vastgesteld lokaal beleid is uitgangspunt (Ede
en Barneveld)
Aanvullend uitnodigingskader kleinschalig
zon op land uitwerken

Uitwerking
Dit vraagt nog
verdere
uitwerking

Kernprincipe: minst-gevoelige
bestemmingen (zon)

Voorstel Minst-gevoelige
bestemmingen (zon)
• Voorstel: het NP RES heeft aannames
gedaan over de maximaal te benutten
potentie van minst gevoelige
bestemmingen. Richting 2030 gaan we
uit van een – in onze ogen - realistisch
te benutten potentie van 50% van de
potentie die het NP RES aangaf. Dit
komt neer op een bijdrage van 0,19
TWh aan de totale opgave.

Minst-gevoelige bestemmingen (zon)

• Maximaal benutten = NPRES,
50% NPRES, …?
• Minst-gevoelige bestemmingen:
Kernprincipes
Hierover is op
hoofdlijnen
consensus

Kernprincipe: wind en zon
langs de infrastructuur

Voorstel zoekgebieden langs de
infrastructuur
• Voorstel: we nemen de - in
deze kaart geel aangegeven zoekgebieden voor wind en zon
op in de concept-RES. Dit komt
neer op een bijdrage van 0,11 –
0,29 TWh aan de totale opgave.
• Voorstel: we gaan richting de
RES 1.0 nader in gesprek met
de achterban van de
stakeholders en met bewoners
over deze zoekgebieden.

Voorstel nader
te onderzoeken
zones langs infra
• Voorstel: deze – in de kaart geel gearceerde nader te onderzoeken zones passen bij het
kernprincipe langs de infra. Daarom wordt
richting de RES 1.0 - en in een continue
proces richting de RES 2.0 en verder onderzocht wat er mogelijk en wenselijk is in
deze gebieden aan duurzame energieopwek.
• Voorstel: we werken in de periode richting de RES
1.0 verder aan een overzicht van de belemmeringen
die in deze gebieden een rol spelen:
• We maken inzichtelijk bij welke
belemmeringen we zelf als regio aan zet zijn.
We maken richting de RES 1.0 een actieplan
over hoe we met deze belemmeringen om
willen gaan.
• We maken inzichtelijk bij welke
belemmeringen we andere partijen nodig
hebben voor mogelijke oplossingen. We
werken onze ‘wensenlijst’ richting andere
partijen verder uit richting de RES 1.0.
• We toetsen de gebieden in gesprek met de
achterban van de stakeholders en met
bewoners richting de RES 1.0 en verder in het
proces.

Voorstel zon en
wind langs de
infrastructuur
• Voorstel: we nemen in de
concept-RES op dat we bij de in
de kaart geel aangegeven
zoekgebieden en de nader te
onderzoeken zones (geel
gearceerd) langs de
infrastructuur streven naar het
combineren van wind en zon op
land.

Wind en zon langs infrastructuur

• Zoekgebieden voor wind
langs infra
• Wind in zoekgebieden
combineren met zon op
land
• Nader te onderzoeken –
overige zones langs
infrastructuur

Kernprincipes
Hierover is op
hoofdlijnen
consensus

Zon op land

Zon op land
• 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
*Bijv.

Uitwerking
Dit vraagt nog
verdere
uitwerking

Voorstel zon op land in de RES Foodvalley
Voorstel:

Ideeën voor uitwerking:

• Vastgesteld lokaal beleid is uitgangspunt:

›

Er wordt in het proces richting de RES 1.0 een minimum aantal

• Ambities/projecten uit zonnewijzer Ede worden uitgevoerd (tot 2022)

hectare afgesproken voor de ontwikkeling van kleinschalig zon in

• Barneveldse zonneladder wordt uitgevoerd (tot 2030)

de regio. Dit zou bijvoorbeeld 1% van het beschikbare oppervlak

• Aanvullend daarop wordt richting de RES 1.0 een regionaal uitnodigingskader
uitgewerkt met als ingrediënten:
›

›

Ede en Barneveld). In dat jaar zou dan een evaluatie plaatsvinden

In alle landschapstypen, met uitzondering van de engen, bos en heide

van het uitnodigingskader en wordt een nieuw minimum aantal

wordt ruimte geboden voor ontwikkeling van kleinschalig zon op land.

hectare bepaald voor de periode tot 2030.

Daarbij wordt gestreefd naar lokaal eigendom, en
collectief/coöperatieve ontwikkeling.

›

(~160ha) kunnen zijn tot 1 januari 2025 (in aanvulling op beleid

Gemeenten (en provincies?) verwerken dit uitnodigingskader in hun

Vraag: willen we dit idee verder uitwerken richting de RES 1.0?
En wat willen we eventueel al op opnemen in de concept-RES?

omgevingsbeleid/ruimtelijk instrumentarium.
Vraag: bent u het eens met het uitwerken van een dergelijk
uitnodigingskader richting de RES 1.0?
Vraag: hanteert Ede na 2022 de regionale aanvullende uitgangspunten?
Hoe vervlechten we de voorgestelde aanvulling met de Barneveldse
zonneladder? Hoe gaan we om met het beleid dat in overige gemeenten
parallel wordt ontwikkeld?

Vraag: op 13 februari werd kleinschalig (<2,5ha) als maatvoering
genoemd voor zon op land. Bent u zich bewust van alle haken en ogen
die hieraan kleven met oog op m.n. de realiseerbaarheid en bijdrage
aan de opgave?

Voorstel: ondersteuning en gebiedsregie zon op land
• Voorstel: kleinschalig zon op land loopt in de realisatie

• Voorstel: ontwikkeling van kleinschalig zon op land biedt in theorie

tegen allerlei belemmeringen aan, financieel en

kansen voor koppeling met andere gebiedsopgaven, zoals de transitie

technisch. Daarom:

van de landbouw of landschapsherstel. Dat vraagt echter om nader

› werken we in het proces richting de RES 1.0 een
gezamenlijk regie- en ondersteuningsprogramma

praktijkonderzoek. Daarom:
› wordt in de gebiedsregie ingezet op het mogelijk maken van

uit (ladder, puntensysteem o.i.d.), waarin wordt

pilots waarin op innovatieve wijze functies worden

samengewerkt met bijvoorbeeld Vallei Energie en

gecombineerd, bedoeld als inspiratie en wegbereider voor

O-gen;

bredere toepassing in de regio;

› zijn de RES-partners bereid hier in principe

› Wordt, daar waar belemmeringen optreden, bijvoorbeeld in de

(langjarig) capaciteit en middelen voor vrij te

voorwaarden voor beschikbare subsidies of aantakking op het

maken. De invulling hiervan wordt verder

elektriciteitsnet, gezamenlijk het gesprek gevoerd met de

uitgewerkt in de RES 1.0.

verantwoordelijke partijen (rijksoverheid, netbeheerder, …)

Vraag: bent u het eens deze uitgangspunten?

Vraag: bent u het eens deze uitgangspunten?

Cijfermatige invulling zon op land voor concept-bod
• Voorstel: in de concept-RES nemen we geen
cijfermatige bijdrage aan de opgave (aantal
TWh) of verdere uitwerking op voor zon op

land, omdat we nog niet ver genoeg zijn met
het uitwerken van dit thema. Deze uitwerking
vindt plaats in het proces richting de RES 1.0.
Vraag: bent u eens met dit uitgangspunt?

Wind op overige locaties

Voorstel: wind in
de Veluwe
Voorstel:
• Er loopt op dit moment een
nieuw onderzoek naar de
mogelijkheden van
windenergie in de Veluwe.
We gebruiken de uitkomsten
van dit onderzoek als basis
om het gesprek verder aan te
gaan over potentie voor wind
in de Veluwe in de RES 1.0
• Daarnaast starten we richting
de RES 1.0 een onderzoek
over in hoeverre het mogelijk
is om nieuw bos in
combinatie met wind mogelijk
te maken bij de randen van de
Veluwe
• We nemen deze gebieden
niet op als potentiële
zoekgebieden in de conceptRES, maar beschrijven alleen
bovenstaande processtappen

Voorstel: overige
windlocaties
Voorstel:

• Deze potentiële zoekgebieden passen niet in
het kernprincipe wind en zon langs de
infrastructuur. Daarom willen we richting de
RES 1.0 nader in gesprek met de achterban van
de stakeholders en met bewoners over deze
potentiële zoekgebieden.
• In de RES 1.0 wordt de uitkomst van deze
gesprekken vastgelegd. De potentiële
zoekgebieden kunnen naar verwachting op
verschillende manieren landen in de RES 1.0:
•
•
•

•

Het is een zoekgebied waarbij we concrete
kansen zien voor het realiseren van duurzame
energie voor 2030.
Het is een zoekgebied waarbij we kansen zien
voor duurzame opwek, waarbij we verwachten
dat dit voor 2030 niet te realiseren is.
Het is een zoekgebied waar nog geen
overeenstemming over is bij de betrokken
stakeholders of waarbij het lokale proces nog
loopt. Deze zoekgebieden worden verder
onderzocht en worden niet opgenomen in de
RES 1.0.
Het is een zoekgebied dat niet wordt
opgenomen in de RES 1.0.

• Daarnaast nemen we het aandachtspunt vanuit
de landschapsarchitecten - over de
consequenties van duurzame opwek in deze
zoekgebieden voor de versnippering van het
landschap – mee in onze afweging t.a.v. het
opnemen van deze gebieden in de RES 1.0.

Vraag: willen we deze gebieden op
kaart meenemen in het conceptbod?
Vraag: hoe vervlechten we een
regionaal nader gesprek (RES 1.0)
met lokale processen (bijv. mer
Barneveld)?

