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Opbouw programma thema atelier Energienetwerk

Tijd  Onderdeel
13.45 uur Digitale inloop
14.00 uur Blok 1: Welkom, goede start
  Interview/presentatie Geerte van der Steen (Liander)

14.30 uur Blok 2: Inhoudelijke presentatie
  Na afoop verhelderende vragen

PAUZE

15.00 uur Blok 3: Werksessies
  Aftrap werken in groepen
  Toelichting vraagstelling
15.05 uur Start groepsessies

16.00 uur Plenair voor terugkoppeling per groep 
16.25 uur Afsluiting
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Doelstelling
Dit atelier behandelt de mogelijkheden van het 
netwerk. De rol van de capaciteit voor de ontwikkeling 
van zon en wind tot 2030 komt nadrukkelijk aan de 
orde. 

Vraagstelling
Hoe kunnen we het netwerk maximaal benutten? 
We bespreken de mogelijkheden van het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod en een verandering 
in de energiemix (verhouding zon/wind). Ook kijken 
we verder vooruit naar de potentiële uitbreiding van 
het netwerk (distributie, conversie en opslag) hoe 
dat efficiënt kan en hoe we daarbij rekening kunnen 
houden met ruimtelijke afwegingen.

Het atelier was opgebouwd uit 3 blokken. 
Blok 1. Reactie van Liander op het RES-bod op basis 
van beschikbare infrastructuur
Blok 2. Presentatie Dominic Tegelbeckers over 
kansen en consequenties van optimale benutting 
infrastructuur
Blok 3. Discussie in kleinere groepen op basis van 
een aantal vragen.

Blok 1. Presentatie Liander
Het atelier startte met een reactie van Geerte van 
der Steen (van netbeheerder Liander) op het huidige 
RES-bod. Zij gaf aan wat de consequenties zijn van 
de implementatie van het huidige bod qua kosten, 
benodigde ruimte en snelheid.
Netbeheerder Liander doet naar aanleiding van 
het RES-bod en de aanwezige infrastructuur voor 
elektriciteit een aantal constateringen:
• Er is te weinig capaciteit op het 

elektriciteitsnetwerk in 2030 voor de uitvoering 
van het huidige RES-bod. De aangewezen 
zoekgebieden voor energie opwekking liggen niet 
in de nabijheid van elektriciteit stations met veel 
beschikbare capaciteit.

INLEIDING
• Er is verhoudingsgewijs een te groot aanbod van 

zon- en te weinig windenergie. Vanwege de pieken 
in opwekking zijn er extra kabels nodig. Een 
betere mix zorgt voor efficiëntere gelijktijdigheid 
waardoor er minder belasting op het netwerk is.

• Er is teveel spreiding van energie opwekking over 
het gebied zodat er veel infrastructuur nodig is. 
Clustering maakt dat er minder kabels nodig zijn

Dit vertaalt zich in meer benodigde infrastructuur 
(zoals kabels en verdeelstations), vertraging in de 
uitvoering en hoge maatschappelijke kosten.

Vervolgens legt Liander uit met welke aanpak de 
uitvoering sneller en goedkoper kan. Deze adviezen 
zijn in het kort:
• Pas energieopwekking in op basis van beschikbare 

capaciteit op de verdeelstations
• Grote windmolens en zonneparken nabij de 

150 kV-onderstations.
• Kleinschalige zonneparken op 

satellietstations. Deze staan niet op de kaart.
• De juiste verhouding tussen het aantal 

zonnevelden en windmolens om de aanwezige 
kabels en leidingen maximaal te benutten. Dit 
betekent meer windmolens dan in het huidige 
bod.

• Combineer vraag en aanbod. De energievraag 
ligt met name bij bedrijventerreinen 
(grootverbruikers).
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DE STELLINGEN VOORAF
Blok 2. Presentatie Dominic Tegelbeckers over 
Ruimtelijke inpassing en concentratie energieopwekking

Een juiste toepassing van de uitgangspunten van 
Liander leidt tot clustering van energie en netwerk 
ingrepen op een aantal gebieden met specifieke 
kenmerken. 
De energieopwekking komt in de nabijheid van de 
verdeelstations met capaciteit. En dan bij voorkeur 
in de nabijheid van bedrijventerreinen waar de 
energievraag het hoogst is. 
Dit soort gebieden zijn veelal te vinden in de 
stadsrand of het buitengebied. Hier is minder overlast 
voor bewoners en er is ontwikkelruimte met minder 
ruimtelijke beperkingen. De gebieden hebben over 
het algemeen beperkte ruimtelijk kwaliteit en een 
industrieel karakter. 
De clustering maakt nieuwe energielandschappen 
met duidelijke ruimtelijke concentratie van energie 
opwekking en infrastructuur. Deze dichtheid zorgt 
voor hoge impact op een aantal beperkt aantal 
locaties.

De ontstane energie hub is meer potentie dan 
enkel een energieknooppunt. Het is een nieuw type 
landschap dat zich leent voor meervoudig gebruik.
De gecreëerde ruimtelijke impact en schaal van de 
investeringen maken een grotere ambitie mogelijk. 

De Hub kan worden neergezet als een 
gebiedsontwikkeling die kansen schept voor de 
organisatie van energie, werk, transport.  Een goede 
uitvoering creëert een ideaal vestigingsklimaat voor 
innovatie en de Cleantech bedrijvigheid. 

Welke kansen schept deze aanpak?
Door de concentratie is het eenvoudiger om 
elektriciteit(overschotten) om te zetten in andere 
vormen van energie of op te slaan. Er ontstaan 
knooppunten in het energienetwerk, de energiehubs. 

Op deze plekken komt alles ruimtelijk en qua stromen 
samen. Het zijn moderne schakelstations van waaruit 
de regie kan worden gevoerd. 
Dit kan onder andere door: 
• Vraag en aanbod van energie bij elkaar brengen. 

Al dan niet in de uitvoering van een anticiperend 
Smart Net. Dit zorgt voor minder belasting op het 
net.

• De tijdelijke opslag van energie te faciliteren 
en zo belasting van piekvraag en aanbod te 
verkleinen.

• Koppeling met de warmtetransitie
• Koppeling met mobiliteitstransitie.
• Conversie van overschotten elektriciteit naar 

warmte, groene waterstof of perslucht

Wat levert deze aanpak nu op?
• Het maakt een snellere uitvoering van RES 

agenda mogelijk.
• Er zijn minder maatschappelijke kosten. Er 

is minder nieuwe infrastructuur nodig en de 
bestaande infrastructuur wordt beter benut. 

• Er is minder ruimtelijk impact op de hele Clean 
Tech Regio vanwege concentratie van de ingrepen. 
Met speciale energielandschappen wordt meer 
bereikt op een kleiner gebiedsoppervlak. Er is 
in totaal minder oppervlakte nodig. Bovendien 
worden hiermee andere gebieden in de regio vrij 
gespeeld van de impact.

• Er ontstaan meervoudige koppelkansen voor 
verdere optimalisaties binnen de energietransitie. 
Deze zullen dan ook eenvoudiger en goedkoper 
zijn om te realiseren.







INSPIRATIE
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Energieopwekking gedurende het jaar



Korte lijnen zorgen voor minder energie transport en grid belasting
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Blok 3. Aantekeningen naar aanleiding van de 
deelvragen in de discussiegroepen

1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• Wat is het alternatief? 
• Het is een stuk efficiënter.
• Niets doen levert in de toekomst problemen 
in de elektriciteitsvoorziening. Geef gronden in 
het bestemmingsplan de bestemming ‘energie’. Is 
het een optie om bewoners uit te kopen? Zoals bij 
‘Ruimte voor de Rivier’? 

2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
+  efficiënter door clustering.
+  vraag en aanbod bij elkaar.
+  clustering schept kansen voor nieuwe energie  
 industrie.
+  kans voor identiteitsvorming van Clean Tech   
 industrie.
+  Fijn als het op bedrijventerreinen kan. Hier is 
 minder weerstand.
+  Revenuen moet duidelijker terug naar de 
 bewoners.
+  Concentratie op een paar plekken zorgt voor    
 ‘minder’ processen.

-  Ingrepen roepen veel weerstand op bij 
 bewoners. Of het nu groot- of kleinschalig is.
-  Er is veel ‘topdown’ nodig voor een energie 
 hub.
-  Inpassen van lokale initiatieven is lastig
-  Wie is de eigenaar?
-  Wie gaat over de spelregels en revenuen?
-  Niet iedereen vindt de energielandschappen   
 fraai
-  Grote investering in 1 keer nodig.

GROEPSSESSIES

•

•

•

















3. Waar liggen binnen de Clean Tech regio kansen 
om energie HUBS te realiseren? Zie kaart op volgende 
pagina
• De Mars
• Voedsel industrie
• In nabijheid van energieopwekking bij de ‘buren’. 
• Bij bedrijventerreinen
• Bij de grote energievraag

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel 
te ontwikkelen?
• Stations met capaciteit
• Eekterveld, hier wordt gewerkt aan de uitbreiding 

van het bedrijventerrein, er is ruimte beschikbaar, 
en er is een verdeelstation (ook is de Provincie 
bezig met vernattingsstudie).

Een ontwikkelaar is aan informeren bij boeren voor 
grondaankopen. Snel duidelijk gemeentelijk beleid 
nodig.

5. Is meer wind ten opzichte van zon 
bespreekbaar?
• Er inmiddels ook meer weerstand tegen zon.
• Boeren willen meer wind.
• Er zijn zorgen over wie verdient aan wind.
• Hoe tijdelijk is een windmolen en een zonnepark?

6. In hoeverre nemen we eventueel extra 
maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor 
indicatoren benoemen?
• Prioriteiten van afweging: bijvoorbeeld ‘Niet in 

natura 200 en andere gevoelige kavels’

7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch? 
• Koppeling biedt vele voordelen en gaat gepaard 

met ruimtelijke koppelingen.
• Pas op met lock-in van niet-duurzame restwarmte.
• Onderzoek voor mogelijke koppeling zeker nodig. 

Anders gemiste kans.
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8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 
2050 en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel 
voor lokale plannen?
• Moet een energie hub een platform zijn voor 

lokale initiatieven en energiecorporaties?
• Gedeeld eigenaarschap?
• Gemeentegrens overschrijdende Hubs als 

samenwerking tussen gemeentes. De Hub is een 
aantasting van het leefgebied van bewoners. Die 
gaan niet bij voorbaat de vlag uithangen. Er zijn 
relatief weinig satelliet stations geschikt voor 
kleinschalige initiatieven. Deze minihubs inzetten 
voor lokale initiatieven.

• XL in hubs bij verdeelstations. Small en lokaal in 
kleine stations.

• Verdeelstation worden ingericht voor de lange 
termijn met bijbehorende ingeschatte capaciteit. 
Gemak van de aanpassing af van restricties en 
beschikbare gronden.

9.  Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen 
een proces van systeem optimalisatie?
• Meervoudige afweging kaders
• Duidelijke spelregels 

De inzet van energiehubs lijkt een kansrijke 
aanpak die de efficiënte vergroten en de algemene 
impact op de transitie in de regio verkleinen. Grote 
aandacht dient uit te gaan naar het aanwijzen van 
deze gebieden en het ontwerpen van deze nieuwe 
energielandschappen.

•

•

•
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• Lijkt handig om opwek en gebruik samen te voegen
• Kan niet zonder in res, behalve elektriciteit ook gas en omzettingen ervan, mobiliteit, bundelen van kennis, 

geld, etc, uitgroeimogelijkheden naar energieknooppunten
• Vraag mogelijk wel stabiel, maar aanbod kant gaat veel fluctueren dus met flexibeler dan nu
• Hoe werkt dat op landelijk schaal met hubs? Koppelen aan bedrijventerreinen is wrs meest kansrijk, maar 

hubs kunnen ook kleinere schaal hebben. 
• Opwek afstemmen op verbruik en vv – belangrijke functie van een hub, scheelt ook gebruik van net
• Kan helpen bij draagvlak omdat mss minder windmolens en zon nodig zijn. Alle opties zijn wel nodig omdat 

verbruik van ons hoog is. Alleen zon is te weinig en opslagmogelijkheden nog beperkt zijn. Wind heeft net 
iets betere verdeling over dag en nacht, maar elk moment van de dag is balanceren nodig.

• Hub is niet de volledige oplossing, maar miss wel mogelijk voor grootschaligere opslag.
• Liander mag niet opslaan, maar wie is er dan mee bezig want het is hard nodig. Er zijn wat partijen mee bezig 

en nu vooral commerciële partijen.
• Gevoel dat hubs belangrijk onderdeel zijn van transitie wordt wel gedeeld, bv bij bedrijventerreinen waar 

relatief grote bedrijven zijn.

Groep 1

Atelier energienetwerk: Blok 3  

2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
• Zie hierboven
• Voorzie mogelijke concentratie van windmolens/opwek, wat mogelijk botst met nabijgelegen huizen. Dat 

heb je bij elke concentratie, ook als het geen hub is. Een hub aanpak kan zelfs misschien bijdragen aan 
draagvlak omdat eea beter is uit te leggen.

• Maar bedrijventerreinen liggen vaak ook aan de rand en dus overgang naar landelijk gebied die bewoners 
beleven ipv industriegebied met windmolens.

• Wind blijft lastig, misschien makkelijker langs de snelweg. Zou dat dan ook een hub kunnen worden? Dus 
zorgen dat verbruik ook nabij is of laadpunten voor vervoer. (is laden mss meer ‘s nachts? Eventueel sturen 
met tarieven?)

• Samenwerking met veel verschillende partijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Ook intensief, 
lange termijn , contracten – INGEWIKKELD, private belangen en regels die er zijn – voorkomen soms voor de 
hand liggen de oplossingen

Groep 1

•

•

•
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
3. Waar liggen binnen de Cleantechregio kansen om energie HUBS te realiseren? Zie kaart op volgende pagina
• Bedrijventerreinen
• Langs de snelwegen
• 1: A1: zonneparken in ontwikkeling, Attero vuilverwerker, glastuinder, rzwi (in ontwikkeling), thermen 

Bussloo, Bredenoord aggregaten
• Papierfabrieken bij Eerbeek (loopt provincieproject op dat gebied), mogelijkheden voor restwarmte
• 2: interessant om meerdere soorten energie/modaliteiten te benutten, biogas, opwek, elektriciteit, etc

(uitbalanceren onderling mv omzetten) (zit nu in project bij Campina)
• Biogas ook interessant icm warmtepompen, door bijzet van biogas als het heel koud is, niet exclusief voor 

hubs maar ok woonwijken
• De Mars: 3 turbines, mogelijk 3 extra (nu bij rvs), op vuilstort zonneveld, een slibverwerker (warmtebron) en 

andere bedrijven die warmte kunnen leveren, ook nog plannen met waterstof
• Ecofactorij: heeft een eigen netwerk, 1 aansluiting op net, kunnen dus onderling balanceren en bv kosten 

aansluiting lager houden
• De Regelhorst Zutphen, al zonneveld, 9 windmolens bedacht, hub realiseren is niet gelukt (we weten niet 

waarom, mogelijk personele wisseling bij ontwikkelaar, met meerdere partijen ontwikkelen is ingewikkeld), 
ziekenhuis in de buurt

• Epe: Eekterveld
• Apeldoorn: bedrijven terrein noord, bezig met opslag

Groep 1

Atelier energienetwerk: Blok 3  

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel te ontwikkelen?
• De Mars – gemeente al mee bezig (wel voorwaarden in orde krijgen), er wil ene partij uitbreiden die nieuwe 

aansluitkabel nodig heeft, goede aanleiding voor kans
• Papierfabrieken – regiodeal en provincie
• Gemeente bezig met verkenning bij A1, kansrijkheid nog heel weinig over te zeggen (eerdere pogingen 

kwamen niet ver vanwege grote private belangen, collectief belang was te klein)

Groep 1
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
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Groep 1
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
5. Is meer wind ten opzichte van zon bespreekbaar?
• Zutphen heeft 5050 verhouding ongeveer.
• Voorst verkent wind nu, eerste geluiden laten weinig draagvlak zien. 
• Terwijl wel noodzaak is voor meer wind. Maar begrip voor overlast van windmolens. Maar deelnemers zien ze 

persoonlijk liever niet ondanks dat je er wel doorheen kunt kijken. Geluid is wel een zorg, die van Mars hoort 
Sabine niet. Energietechnisch noodzakelijk, maar toch ook nimby, geluid lijkt voor andere wel mee te vallen. 
Vroeger ook geen treinen, oude windmolens ook niet welkom toentertijd misschien. geluidoverlast van wegen 
kan ook groot zijn, vorm van gewenning ontstaat natuurlijk ook wel. Geluid s nachts zou slechte invloed op 
gezondheid kunnen hebben, ondanks dat je last mogelijk  niet eens zo ervaart. Hoe waar is dat? 
Bespreekbaarheid zou verbeteren bij meer en betere informatie over dit soort zaken. 

6. In hoeverre nemen we eventueel extra maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor indicatoren 
benoemen?
• Hubs voorkomt lijkt ons juist maatschappelijk kosten.
• Verhouding zon/wind verbeteren leidt tot lagere maatschappelijke kosten, verwachting dat energie duurder zal 

worden omdat goedkope fossiele stoffen verdwijnen. Zijn mensen bereid om meer te betalen? Energie armoede, 
niet iedereen kan dat betalen. Hele transitie moet wel voor iedereen betaalbaar zijn. Ook pijn verdelen.

Groep 1



 12 VERSLAG STARTATELIER RES 1.0 CLEAN TECH REGIO

Atelier energienetwerk: Blok 3  

7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch? 

8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 2050 en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel voor 
lokale plannen?

Groep 1

Atelier energienetwerk: Blok 3  

9. Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen een proces van systeem optimalisatie?
• Voor zon vooral daken gebruiken, zonneparken op daken ontwikkelen ipv op land, toepassen van zonneladder.
• We hebben wind nodig, maar lastig. Door participatie en financieel opbrengst/eigendom zou deel van oplossing 

kunnen zijn. In Zutphen geen interesse in (financiële) deelname, willen uitzicht behouden. 
• Hubs als uitgangspunt is toewerken naar energielandschap. Moeten ontworpen worden, en gaat dus niet om 

inpassen.

Losse nabranders:
• Balanceren ook ondersteunen door tariefstelling verslimmen (bij veel zon, opslaan in je auto en verbruik s avonds in 

huis via accu auto en zo dure tarief s avonds te vermijden – slim energiemanagement)
• Dag en nacht tarief uitbreiden en anders instellen

Groep 1
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Atelier energienetwerk: Blok 3  

1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• Serieuze optie, omdat vraag en aanbod dicht bij elkaar. Piekdagen van vraag en aanbod moeten bij elkaar 

gebracht worden. Het overschot aan energie gaat richting 2030 omhoog op sommige momenten en moet 
dus beter verdeeld worden. En lokale verwaarding van de energie. 

• Waterschap heeft veel opwek op eigen terrein en onderzoekt mogelijkheden HUBS
• Ook vanuit efficiënt ruimtegebruik is het legitiem dit te onderzoeken 
• Sluit ook aan bij inbreng in de Concept RES. Om aan de slag te gaan met eerst de ‘lelijke’ plekken

2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
• Er is regie voor nodig, iemand moet de leiding nemen. En omwonenden krijgen er mee te maken. 

Grootgebruikers betrekken. En goed uitleggen naar inwoners waarom we dit doen. 
• Huidige infra is verouderd dus geen zin om te gaan versterken, maar overstappen op nieuwe infra. Kijk naar 

Scandinavische landen. 
• Wetgeving in NL is er nog niet op ingericht. Nieuwe wetgeving gaat meer richting nieuwe energiehubs. In de 

RES 1.0 misschien nog te vroeg om hier plekken voor te benoemen, maar op zijn minst verkennen
• Kijk niet alleen naar HUBS, maar ook naar de mogelijkheden om binnen de regio uit te wisselen.

Groep 2

Atelier energienetwerk: Blok 3  
3. Waar liggen binnen de Cleantech Regio kansen om energie HUBS te realiseren? Zie kaart op volgende 
pagina
Criteria: 
1. Er moet opwek mogelijkheid zijn 7. Gemalen
2. (grote) vraag en aanbod 8. Ecofactorij
3. Industrie 9. Attero
4. Rwzi 10. Eekterveld
5. Gemeente Lochem 11. Kweekweg
6. Onderstations 12. Zutphen (De Mars, Leesten)

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel te ontwikkelen?
• Kiezen op basis van onderliggende data, waar de potentie het grootst is

• NB: energieHUBS hoeven niet groot te zijn, zie voorbeeld Loenen
• Ook projecten die al in ontwikkeling zijn, geven kansen om hier de sprong naar voren te maken en een HUB in te richten. 

Bijvoorbeeld bedrijventerrein Epe. 
• Dus zowel vanuit regionale criteria als vanuit kansen die zich voordoen

Groep 2
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Atelier energienetwerk: Blok 3  

5. Is meer wind ten opzichte van zon bespreekbaar?
• Het is belangrijk om te kijken of meer wind kan, maar wel met draagvlak. En met lokaal eigendom
• Het is belangrijk om burgers goed te betrekken, want het is wel van belang dat wind en zon en meer bij elkaar 

komen 
• Agrariers zijn wel voorstander van wind tov zon
• Potentie in onze regio voor wind is niet groot. Het aandeel wind is zo laag dat de potentie zon ook naar beneden 

gaat als je van 50-50 uit wil gaan. Het zal op korte termijn waarschijnlijk niet mogelijk zijn om ambitie te realiseren 
én in verhouding wind-zon goed uit te komen

• Dus er moet bereidheid zijn om wet- en regelgeving aan te passen
• Dit geeft ook een argument voor clustering, omdat er weinig geschikte plekken zijn en je kan hier de combi maken 

met een energieHUB

Groep 2
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6. In hoeverre nemen we eventueel extra maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor indicatoren 
benoemen?
• Er is behoefte aan data, over kosten, geschikte plekken. Vooral bij Liander. Dit vergt een andere benadering dan reageren op 

vragen, dus een meer pro-actieve opstelling. 
• Vanuit Waterschap redeneert men vanuit Value case. Dit vergt een andere attitude dan alleen redeneren vanuit kosten. Vanuit 

betrekken van mensen en creëren van draagvlak heb je het over andere waarden dan alleen de financiële waarde. 
• Afwegingskader met zwaarte van afweging waarin maatschappelijke kosten één van de criteria is. 

Groep 2

Atelier energienetwerk: Blok 3  
7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch? 
• Het is een must. We moeten toe naar een systeembenadering. Dit moet snel in beeld gebracht worden want 

daar wordt de strategie naar oplossingen beter van. 
• De planning moet wel zorgvuldig gebeuren, gemeenten zijn ook lokaal bezig met TVW
• De ervaring elders laat zien dat opslag van energie en warmte is een belangrijk onderdeel is van de transitie 

(systeembenadering) 

8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 2050 en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel voor 
lokale plannen?

9. Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen een proces van systeem optimalisatie?

Groep 2
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Atelier energienetwerk: Blok 3  

1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• … wat is het alternatief … 
• Is een stuk efficiënter
• Niet doen levert in de toekomst problemen in de elektriciteitsvoorziening

Geef gronden in het bestemmingsplan de bestemming ‘energie’. Is het een optie om bewoners uit te kopen? 
A la ‘Ruimte voor de Rivier’? 

Groep 3
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2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
+: efficiënter door clustering
+: vraag en aanbod bij elkaar
+: clustering schept kansen voor nieuwe energie industrie
+:  kans voor identiteitvorming van Clean Tech industrie
+: Fijn als het in bedrijventereinen kan. Hier is minder weerstand
+ Revenuen moet duidelijker terug naar de bewoners.
-: ingrepen roepen veel weerstand op bij bewoners. Of het nu groot- of kleinschalig is. Concentratie op een paar 
plekken zorgt voor ‘minder’ processen.
-: Er is veel ‘topdown’ nodig voor een energiehub.
-: lokale initatieven inpassen is lastig
-: wie is de eigenaar
-: wie gaat over de spelregels en revenuen
-: Niet iedereen vindt de energielandschappen fraai
-: Grote investering in 1 keer

Groep 3
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3. Waar liggen binnen de Cleantechregio kansen om energie HUBS te realiseren? Zie kaart op volgende pagina
• De Mars
• Voedsel industrie
• In nabijheid van energieopwekking bij de ‘buren’. 
• Bij bedrijventereinen
• Bij de grote energievraag

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel te ontwikkelen?
• Stations met capaciteit
• Eekterveld, wordt gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijventerrein, er is ruimte beschikbaar, en is een 

verdeelstation. (Provincie is bezig met vernattingsstudie).
• -> ontwikkelaar is aan het leuren bij boeren voor grondaankopen. Snel duidelijk gemeentelijk beleid nodig.

Groep 3

Atelier energienetwerk

• Er zijn uitwisselingen met 
opwekking bij de buren-> 
Deventer windmolens van 
Enexis,

• Zonneparken Voorst bij Enexis. 
Uitwisseling is mogelijk.

• Lochem-> Campina, Voedsel 
Industrie

Groep 3
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Atelier energienetwerk: Blok 3  
5. Is meer wind ten opzichte van zon bespreekbaar?
• Er inmiddels ook meer weerstand voor meer zon.. 
• Boeren willen ook meer wind.
• Zorgen over wie verdient
• Hoe tijdelijk is een windmolen en een zonnepark.

6. In hoeverre nemen we eventueel extra maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor indicatoren 
benoemen?
• Prioriteiten van afweging:

- Niet in natura 200 en andere gevoelige kavels

Groep 3

Atelier energienetwerk: Blok 3  
7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch? 
• Koppeling biedt vele voordelen, en gaat gepaard met ruimtelijke koppelingen.
• Pas op met lock-in van niet-duurzame restwarmte.
• Onderzoek zeker nodig voor mogelijke koppeling. Anders gemiste kans.

8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 2050 en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel voor 
lokale plannen?
• Moet een energie hub een platform zijn voor lokale initiatieven en energiecorporaties?
• Gedeeld eigenaarschap?
• Gemeentegrens overschrijdende Hubs als samenwerking tussen gemeentes.
• De Hub is een aantasting van het leefgebied van bewoners. Die gaan de vlag niet uithangen.
• Er zijn relatief weinig satelliet stations geschikt voor kleinschalige initiatieven. Deze minihubs inzetten voor lokale 

initiatieven.
• XL in hubs bij verdeelstations. Small en lokaal in kleine stations.
• Verdeelstation worden ingericht voor de lange termijn met bijbehorende ingeschatte capaciteit. Gemak van de 

aanpasing af van restricties en beschikbare gronden.

Groep 3
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9. Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen een proces van systeem optimalisatie?
• Meervoudige afweging kaders
• Duidelijke spelregels 

Groep 3
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1. Moeten we inzetten op energie HUBS?
• Zondermeer nuttig (René) 
• Sowieso dubbelgebruik van kabels stimuleren -> combineren van zon en wind.
• Bepaal dit per locatie
• Wet- en regelgeving op aanpassen!!! Zie voorbeeld Friesland Campina
• Ja (Tjitske)

Groep 4
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Atelier energienetwerk: Blok 3  

2. Wat zijn de voor-en nadelen van energie HUBS?
• Combinatie opwek, opslag en verbruik heeft zeker voordelen (Gerrit)
• Opslag nog maar beperkt mogelijk, misschien nu nog niet vanuit gaan. Mogelijk later wel (André)
• We hebben te maken met een bestaande situatie, ruimte benutten die er al is. Dit is deels ook een beperking 

/ nadeel.
• Vraag is of er voldoende ruimte is rondom elektriciteitsstations. In Lochem, Zutphen,etc maar beperkt.
• Voordelen van specifieke plekken en toepassingen per hub gebruiken (bijvoorbeeld biogas)
• In vergelijking met kleinschaligere initiatieven is dit kansrijk (Gerrit)
• Bepaalde locaties worden juist heel zwaar belast, nadeel (Jelleke)
• Voordeel combinatie verbruik en opwek echt benutten, dus wel echt lokaal afnemen -> 

energiebelastingsystematiek veranderen, redelijk prijs. Lokaal duurzaam opgewekt zou goedkoper moeten 
zijn. Onderscheid groot- (energie bijna voor niks) en kleinverbruikers in beeld.

Groep 4
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3. Waar liggen binnen de Cleantechregio kansen om energie HUBS te realiseren? Zie kaart op volgende pagina

4. Welke locaties zijn het meest kansrijk om snel te ontwikkelen?
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• Hub De Mars: bedrijventerrein, 
windturbines, zon op Fort de Pol. 
Hier ligt een koppeling -> wel 
ruimte benutten om de daken 
vol te leggen. Er is al extra zware 
kabel in de uitvoering die stroom 
kan leveren, maar ook 
zonnestroom kan opnemen.

• HUB Deventer. Er zijn al twee 
windmolens, er komen er nog 
meer bij. Bedrijventerrein in 
voorbereiding. Vraag of we hier 
vanuit Lochems grondgebied 
zon aan kunnen koppelen.

• Wellicht de kleinere 
hubs ook gaan maken

• Weinig ruimte op 
het net, ook aan 
Enexis kant. 
Koppeling met 
bedrijven aan 
kant van Holten

• Ecofactory is 
eigenlijk al een HUB 
-> redelijk kleine 
aansluiting bij 
Liander. Het is een 
voorbeeld voor de 
regio.

• Eekterveld, voor een 
deel ook bestaand 
bedrijventerrein is 
wel een wens voor 
een HUB. Wel een 
stuk

?
• Relatie met 

papierfabrieken -> 
elect. Gaat via Tennet

?
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5. Is meer wind ten opzichte van zon bespreekbaar?
• Ligt politiek gevoelig (bv in Voorst). Gesprekken met inwoners zijn nog niet erg diepgaand.
• Agrariërs hebben over het algemeen liever wind.
• Lokaal meeprofiteren is hierbij wel essentieel.
• Wind valt achteraf (na realisatie redelijk mee)
• In Lochem en Voorst zijn de technische beperkingen wel groot.
• Lusten en lasten discussie duidelijker naar voren laten komen
• Clustering is een voordeel, concentreer de mogelijke hinder op een beperkt aantal plekken.

6. In hoeverre nemen we eventueel extra maatschappelijke kosten voor lief, kunnen we daarvoor indicatoren 
benoemen?
• Onderwerp wordt nu richting inwoners nog weinig meegenomen

Groep 4
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Atelier energienetwerk: Blok 3  

7. Is de koppeling met warmte kansrijk en logisch? 
• Wel logisch.
• In combinatie met Friesland Campina kansrijk? (volcontinue 45grad, toch nog heel lastige businesscase)

8. Hoe zien we de hubs op lange termijn (2030, 2050 en verder)? Hoe maken we de HUBS meer flexibel voor 
lokale plannen?
• Steeds grotere rol. Nog wel stapje voor stapje (vooral de ontwikkeling vanuit bestaande situatie)

Groep 4
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9. Hoe borgen we de ruimtelijke kwaliteit binnen een proces van systeem optimalisatie?
• Oplossen met de nieuwe Omgevingswet… Wellicht de integrale benadering (biodiversiteit, klimaatmaatregelen, 

etc.) en dus ook ruimtelijke kwaliteit.
• Lochem: locatie afweging in omgevingsvisie.

Groep 4
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