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Opbouw programma thema atelier Groen blauw raamwerk

Tijd  Onderdeel
09.15 uur Digitale inloop
09.30 uur Blok 1: Welkom, goede start
  Interview/presentatie Antoinet Looman, Waterschap Rijn en IJssel

10.00 uur Blok 2: Inhoudelijke presentatie
  Na afoop verhelderende vragen

PAUZE

10.30 uur Blok 3: Werksessies
  Aftrap werken in groepen
  Toelichting vraagstelling
10.35 uur Start groepsessies

11.30 uur Plenair voor terugkoppeling per groep 
11.55 uur Afsluiting
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Doelstelling
Dit atelier gaat over de opgaves voor natuur en water 
en de mogelijke koppeling met energietransitie. 

Vraagstelling
De centrale vraag daarbij is: hoe kan de energie 
transitie een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van een robuuste structuur van natuur en water 
en andersom. Welke voorwaarden moeten er 
gesteld worden aan elektriciteitsopwekking in het 
buitengebied, welke kansen liggen er?

Het atelier was opgebouwd uit 3 blokken:
Blok 1.  Visie op energie opwek door Antoinet 
Looman, Waterschap Rijn en IJssel 
Blok 2. Presentatie stand van zaken RES, 
uitdagingen en inspiraties. Groen Blauw Raamwerk  
& Energietransitie. Door Esther Kruit -  Kruit Kok 
Landschapsarchitecten
Blok 3. Discussiëren over kansen en bedreigingen 
van de energietransitie in relatie tot het groen blauwe 
raamwerk 

Blok 1. Visie op energieopwek door Antoinet Looman, 
Waterschap Rijn en IJssel 
Het eerste blok begint meteen met de stelling 
van Antoinet Looman, Waterschap Rijn en IJssel, 
‘Energielandschappen met windturbines en 
zonnevelden, wen er maar aan’. De landschappen die 
we nu waardevol vinden, zijn de beelden die we als 
8-10 jarigen in ons hebben opgenomen. De huidige 
jeugd vindt molens vaak fantastisch. 
Energie vormt al eeuwenlang het landschap, maar 
niemand staat nu te juichen. Nieuw landschap 
betekent ook behoud van het landschap. De 
opgave is nu, we moeten niet wachten op nieuwe 
technieken. Die ontwikkelen zich daarna rap en dan 
implementeren we deze. De urgentie is te hoog om 
daarop te wachten. 

INLEIDING
Water is de drager van het landschap, beekdalen 
willen we vrijhouden van energietransitie, maar op 
de randen moet best wat mogelijk zijn. We moeten 
voorkomen dat elke sector zijn deel van de grond 
en het landschap gaat claimen. Stel de vraag: zijn 
er geen functies waar zaken gecombineerd kunnen 
worden? We moeten dus niet vanuit één invalshoek 
de zaken bekijken maar vanuit verschillende en zeker 
ook ‘out of the box’.

De energieopgave is essentieel, we kunnen het nooit 
iedereen naar de zin maken. Maar we moeten wel het 
eerlijke verhaal vertellen. 
Vraag uit publiek, “hoe kunnen we de integraliteit 
van water en ander opgaven regelen? Wie halen we 
erbij. Antwoord van Antoinet, “Zoek mensen die in 
een gebied ertoe doen en spreek met hun over hoe je 
opgaven hun raakt.”

Energietransitie kan slagen als we de negatieve 
invloeden beperken. Maar de energietransitie is 
randvoorwaardelijk, dus hou er rekening mee.  
Duurzame energie is ook een verdienmodel. 
Waterschap Rijn &IJssel is energieneutraal op 
eigen grond. Verkenning op de zuivering van drie 
windmolens, daarbij is een gebiedsfonds opgericht 
en delen we de winst met de omgeving en is er een 
omwonendenregeling getroffen. Regel de zaken wel 
netjes en benut de inkomsten voor de omgeving. 

De gemeenten hebben hierin een cruciale regierol, 
hebben inzichten in de waarden van het gebied, in 
de sociale verhoudingen, in kansen en bedreigingen. 
Gebiedsopgaven moeten samen opgesteld worden en 
samen geschetst. 

Vraag publiek over actoren die de energie transitie 
kunnen versnellen, wat is de rol van de particulieren 
of van coöperaties. Antoinet: nooit wachten, dat is de 
kracht van coöperaties, eigen verantwoordelijkheid 
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DE STELLINGEN VOORAF
nemen en dat samen met de gemeente. 
Rol van netwerkbeheerder is belangrijk en 
verantwoordelijk. We moeten slim aansluiten vanwege 
de maatschappelijke kosten. Zon en wind matchen 
scheelt heel veel kosten. 
Vraagstuk in deze RES is ook de lusten en lasten 
verdelen op de schaal van de regio, wat doe je lokaal 
en wat doe je voor de regio. 

Blok 2: Presentatie stand van zaken RES, uitdagingen en 
inspiraties. Groen Blauw Raamwerk  & Energietransitie. 
Door Esther Kruit -  Kruit Kok Landschapsarchitecten
In het tweede blok werd door Esther Kruit allereerst 
de energieopgave van de regio verduidelijkt, in 
de opgaven voor wind en zon. Het groene blauwe 
raamwerk is een door ons bureau bedachte term 
om diverse groengebieden, en landgoederen, 
stroomgebieden en natuurgebieden met elkaar te 
verbinden tot een robuust raamwerk. 
Immers de ambitie om met deze energie transitie 
meer te doen is groot: 

Identiteit Cleantechregio versterken
• Waardevolle landschappen
• Duurzame leefomgevingen
• Techniek en innovatie

Meerwaarden creëren
• Energielaag integraal inzetten tot een win-win 

situatie

Nieuw landschap maken
• ”Het energielandschap van de toekomst mag geen 

toevallige uitkomst van losse initiatieven zijn” 
(provincie Gelderland)

Op basis van wind werd aangegeven wat in het 
concept bod RES staat en voor de zon wat er in 
tekst staat maar niet in beeld. De teksten van dit 
bod zijn vertaald naar een inzichtelijke zonneladder, 
bestaande uit  

INSPIRATIE
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Concept RES 
Energieopgave

2030

• 0,78 TWH grondgebonden zonne-energie

• 0,45 TWh wind-energie

• Keuze voor verhouding zon en wind van 60 / 40

Wind Concept RES

Bouwstenen

• Clusters langs 

infrastructuurlijnen

• Agri-clusters in open 

landbouwgebieden

• Clusters nabij 

industrieterreinen

• Clusters nabij hoofdstations

• Clusters boven (nieuw) bos

• Dorpsmolens

Kaart en tabel uit de ConceptRES

INSPIRATIE

Naar RES 1.0 

Ambities en uitgangspunten 

aanscherpen 
Identiteit Cleantechregio versterken

 Waardevolle landschappen

 Duurzame leefomgevingen

 Techniek en innovatie

Meerwaarden creëren

 Energielaag integraal inzetten tot een 

win-win situatie

Nieuw landschap maken

 ” Het energielandschap van de 

toekomst mag geen toevallige uitkomst 

van losse initiatieven zijn”. (provincie 

Gelderland)

ZON concept RES

Kwantitatief 

 2% kleinschalige landschappen

 4% open landschappen

Kwalitatief 

 Niet coherent met kwantitatieve 
kaart

 Niet kansrijk - zijn dit alle uit te 
sluiten gebieden? 

 Wat betekent minder kansrijk?

 Onder welke voorwaarde kan zon 
wel?

Vraag om nadere specificering van 
voorwaarden aan grondgebonden 
zon op land. 

Kaart uit de ConceptRES

Altijd of “No regret” ( kansrijk)
• zon op dak 
• rijksinfrastructuur (langs geluidswal, berm van 

de rijksweg en incourante zones, gelieerd aan de 
weg) 

• bedrijven terreinen
• stortplaatsen
• zandwinlocaties
• grote parkeerplaatsen (overdekken)
• hubs met wind- en zonne-energie of alleen zonne-

energie 

Nooit of uitgesloten (niet kansrijk)
Wettelijke uitsluitingen
• Natura 2000 gebieden
• Weidevogelgebieden
• Rust en fourageergebieden ganzen
Door de RES bepaalde uitsluitingen
• Gelders Natuurnetwerk 
• (verbrede) beekdalen, noodzakelijk voor 

klimaatdoelstellingen en biodiversiteit
• Cultuurhistorische ensembles
• Nabij beschermde dorps en stadsgezichten
• Uiterwaarden en dijken

De discussie moet zich straks toespitsen of de 
verschillende indelingen zijn zoals ieder verwacht dat 
ze moeten zijn. 
Ook laten we voorbeelden op basis van water als 
drager voor het landschap en het ondergronds water 
en op basis van biomassa zien. De opwekking van 
energie is breder.   
Voor elke energievorm geven we de specifieke op het 
gebied gerichte bouwstenen en de koppelkansen aan 
als inspiratie voor het werkatelier. 
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Principe van inpassing 
zonne-energie 

Waar kiezen we voor? 
De concept RES kiest voor verspreide 
kleinere zonnevelden

Let op netto - bruto

 Ten aanzien van landschappelijke 

inpassing moet al gauw gerekend 

worden met 30% tot 50% meer 

oppervlakte t.o.v. een standaard netto 

veld met een hek eromheen. 

 Is de landschappelijke inpassing 

permanent of tijdelijk?

Netto zonneveld Bruto zonneveld  

Zonnepark Shell verhouding 1:3  

Zonneveld Best  verhouding 1: 0,5

Solarpark de Kwekerij 1:5  

Landschappelijke 
inpassing 2 ha

Zonne-energie 
in het Groen Blauwe Raamwerk 

Bouwstenen en inspiratie

Uitwerking Zonneladder
Altijd of “No regret” ( kansrijk)
• zon op dak 

• Rijksinfrastructuur (langs geluidswal, berm van de rijksweg en incourante zones, gelieerd aan de 
weg) 

• bedrijven terreinen

• stortplaatsen

• zandwinlocaties

• grote parkeerplaatsen (overdekken)

• Hubs met wind- en zonne-energie of alleen zonne-energie

Nooit of uitgesloten (niet kansrijk) / Wettelijke uitsluitingen
• Natura 2000 gebieden

• weidevogelgebieden

• rust en fourageergebieden ganzen

Door de RES bepaalde uitsluitingen
• Gelders Natuurnetwerk 

• (verbrede) beekdalen, noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen en biodiversiteit

• cultuurhistorische ensembles

• nabij beschermde dorps en stadsgezichten

• Uiterwaarden en dijken

Uitwerkingsopgave Zonneladder 

Ja- mits of nee- tenzij ( 
kansrijk of minder kansrijk)

Discussie gebieden 
• Landbouwgebieden

• Bestaande landgoederen en 
nieuwe landgoederen

• Groenontwikkelzones

• Transitiegebieden 

• Enken (cultuurhistorische enken 
en / of enken als klimaatlandschap 
– spons vanwege de waardevolle 
bodem)

• Klimaatlandschappen  

Kaart uit de ConceptRES Concept landschapskaart

Koppeling met gebiedsopgaves
BOVI 2050 

Het waterschap verbindt water in  
de blauwe omgevingsvisie  met de 
grote uitdagingen op het gebied 
van klimaatverandering, circulaire 
economie, energie en 
leefomgeving.

Werkend vanuit vier thema’s:

Waardevolle leefomgeving, 
klimaatverandering, 
circulaire economie en 
energietransitie.

Aanzet tot visie klimaat en energie voor de hele 
Clean Tech Regio 2050? 

Blauwe omgevingsvisie IJsselvallei 
2050 (waterschap Vallei en 
Veluwe) 

Ontwikkelingen en 
trends BOVI 2050 
Algemeen: 

 Vitale bodem onder druk

 Biodiversiteit onder druk

Specifiek locatie gebonden:

De Veluwe: Grondwater zijgt weg

Veluweflanken en dekzandruggen: 

• Hoge grondwaterstanden in het 
voorjaar, droogval bij langdurige 
droogte

Apeldoorns kanaal: Waterstand hoog in 
winter en  laag in zomer

Natuurgebieden in noorden IJsselvallei: 
Droogval bij langdurige droogte

Overige gebieden in noorden 
IJsselvallei: Toenemend wateroverlast 
winter  Toenemend watertekort zomer

Energieoplossingen worden ook gestuurd door het watersysteem 
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Principe van inpassing 
zonne-energie 

Waar kiezen we voor? 
De concept RES kiest voor verspreide 
kleinere zonnevelden

Landschappelijke 
inpassing 2 ha

Landschappelijke 
inpassing: groter veld 

Per landschapstype andere eisen  
van inpassing van zonnevelden 

Zonne-energie in combinatie 
met biodiversiteit en 
klimaatbuffer rondom natuur-
en landbouwgebieden: 

Windenergie in het Landschap 
Bouwstenen en koppelkansen

Criteria Natuurwaarde 
Wespendief en weidevogels

• Geen verstoring belangrijke 
boven regionale natuurwaarde

• Studie Ecologie IJsselvallei

• Studie natuur Veluweflank?

• Studie natuur Graafschap?

Windturbines  en 
kwetsbare natuur

Fig. conclusie kansengebieden wind IJsselvallei in relatie tot windzoekgebieden RES

Zoekgebied wind 7

Zoekgebied wind 9b+1

Zoekgebied wind 9a

Zoekgebied wind 2

Zoekgebied wind 3

Principe van inpassing 
windenergie: wind boven bos 

Maken van nieuwe landgoederen of 
(klimaat)bossen

of 

juist omvormen van bestaande bossen 

Principe van inpassing windenergie: 

wind boven bestaand of nieuw bos  

Principe van inpassing windenergie: 
wind boven agroforestry

Ontwikkelingen en 
trends BOVI 2050 
Algemeen: 

 Vitale bodem onder druk

 Biodiversiteit onder druk

Specifiek locatie gebonden:

De Veluwe: Grondwater zijgt weg

Veluweflanken en dekzandruggen: 

• Hoge grondwaterstanden in het 
voorjaar, droogval bij langdurige 
droogte

Apeldoorns kanaal: Waterstand hoog in 
winter en  laag in zomer

Natuurgebieden in noorden IJsselvallei: 
Droogval bij langdurige droogte

Overige gebieden in noorden 
IJsselvallei: Toenemend wateroverlast 
winter  Toenemend watertekort zomer

Energieoplossingen worden ook gestuurd door het watersysteem 
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De volgende aandachtspunten kwamen uit de 
discussie, volgens Esther Kruit: 
• Nader definiëren van de zonnestrategie, 

bijvoorbeeld zoveel mogelijk clustering van zon en 
het ontwikkelen van een regionale voorkeursladder 
zon, en regionaal spelregels voor zon opstellen 
gekoppeld aan landschapstype. Kan de Regionale 
LOP hier leidend in zijn?

• Differentiëren in strategie voor zon:  in voor een 
deel spelregels per landschapstype, voor een deel 
specifiek gebiedsopgaves formuleren waar alle 
energie, natuur, recreatie en wateropgave samen 
gaan en nieuwe landschappen kunnen ontstaan

• In Groenontwikkelzones (GO) en het Groen 
Blauwe raamwerk kunnen grondgebonden zon 
maar wel afhankelijk van de specifieke situatie 
(maat, schaal, type natuur)

• Integrale ontwikkelingsgebieden aanwijzen met 
energie als integraal onderdeel van een groter 
geheel van - landschap, natuur en (natuur) 
recreatie-. Dit kan bijvoorbeeld rond de A1- 
gebieden (nader onderzoeken en benoemen)

• Deze ontwikkelingsgebieden integraal benoemen 
in de RES 1.0

• Gebiedsprocessen belangrijk – pas dan kunnen 
integraal alle belangen afgewogen worden en 
gestuurd worden op de ruimtelijke kwaliteit

• Samenwerking zoeken, altijd maatwerk per 
opgave, en daarna de  gebiedsopgaven goed 
definiëren.

Antoinet geeft nog een laatste woord mee. “ Gedraag 
je als een koppel ganzen”. Het gaat om collegiale 
teams, die samen een integrale gebiedsontwikkeling 
oppakken. Steun elkaar hierbij!

GROEPSSESSIES
Blok 3: Discussiëren over kansen en bedreigingen 
van de energietransitie in relatie tot het groen blauwe 
raamwerk 

De groepen gaan aan de gang met de  volgende 
hoofdopgave: “ Nader definiëren van kansen en 
bedreigingen ten aanzien van het Groen Blauwe 
raamwerk van de regio in relatie tot energietransitie 
opgave”. 

Plenaire terugkoppeling
Esther Kruit bevraagt de diverse groepen voor een 
terugkoppeling. Hieronder een samenvatting van 
aspecten die aan de orde kwamen. 
De gemeente word gezien als de gebiedsregisseur, 
die deze integrale gebiedsopgaves moet oppakken. 
De koppeling van klimaatmantels, waterberging en 
energietransitie wordt in groep 2 als zeer waardevol 
gezien. Het instrumentarium om dit samen te doen 
moet wel opgetuigd worden. 

In groep 3 kwam de waarschuwing dat omvormen van 
natuurgebieden naar meer multifunctionele gebieden 
of het creëren van nieuwe natuurgebieden in kader 
van de energie transitie niet de biodiversiteit als 
totaal verlaagt, dat uiteindelijk het saldo in de min 
ligt. 

Turbines clusteren wordt als positief ervaren, 
meekoppelen bij wind wordt als lastig ervaren, 
wellicht via een landschapsfonds? 

Volgens het waterschap is er toch veel mogelijk, 
bijvoorbeeld bij de grote weteringen en  langs de 
beken IJssel vallei en op flanken. Energiebuffers om 
instroom van stikstof te voorkomen is bijvoorbeeld 
een interessant idee.
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 1: Kunnen zonnevelden en windmolens in het huidige groen- blauwe raamwerk
Zo nee waarom niet, en zo ja waarom wel. Benoem specifiek de gebieden en/of landschappen.  

• Groen blauwe raamwerk – er zijn bredere en smallere zones. Het kan niet overal. Maar wel in GO mits fors mee 
investeren in ontwikkeling natuur, landschap en recreatie en klimaatopogave. GO’s overwegend in natte 
gebieden. 

• Bv Weteringse boek wel – langs beekdalen en weteringen niet. 
• Brongebieden weteringen – wind boven bos – wind is de motor om transformatie te laten plaatsvinden. 
• Bosopgave ook in groenblauwe raamwerk
• Instrumentarium: rood voor groen
• Provincie is voorstander om zoveel mogelijk te clusteren en zoveel mogelijk wind en zon te combineren. 
• Moeten we zoekgebieden zon definiëren? 
• Liever voorkeursladder gekoppeld aan bestaande landschapstype. Ook nieuwe landschapstype moeten mogelijk 

zijn. 

Groep 1

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 2: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van grondgebonden zonnevelden .
Waar liggen die gebieden?

• Voor een deel spelregels per landschapstype, voor een deel specifiek gebiedsopgaves formuleren waar alle 
energie, natuur, recreatie en wateropgave samen gaan en nieuwe landschappen kunnen ontstaan.

• Bv rond de A1 zone – zit veel dynamiek in – aansluitpunten  netwerk - 800 ha nieuw bosopgave – veel stoppers 
in agrarische sector 

Groep 1
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 3: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van windenergie
Waar liggen die gebieden?

• wind boven bos is een kans
• A1 zone  - brongebied grote wetering en grote Leijgraaf – beekbergerwoud - combinatiebos 
• Langs de A50 –
• Aansluitend op het GNN –
• IJsselvallei – boeren  relatief grootschalig – wind wellicht op de rand tussen flank en weteringenlandschap ( rond 

A50)
• Ruimtelijke strategie baseren op Bottom op en top down en ruimtelijke visie

Groep 1

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 4:  Hoe kunnen we de meerwaarde voor het landschap goed organiseren.  

• Regionale voorkeursladder zon
• Gebiedsprocessen belangrijk – pas dan kan je integraal alle belangen afwegen en sturen op de ruimtelijke 

kwaliteit
• Ontwikkelingsgebieden integraal benoemen in de RES!
• Regionaal spelregels voor zon opstellen gekoppeld aan landschapstype
• Regionale LOP?

Groep 1
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 3: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van windenergie
Waar liggen die gebieden?

• wind boven bos is een kans
• A1 zone  - brongebied grote wetering en grote Leijgraaf – beekbergerwoud - combinatiebos 
• Langs de A50 –
• Aansluitend op het GNN –
• IJsselvallei – boeren  relatief grootschalig – wind wellicht op de rand tussen flank en weteringenlandschap ( rond 

A50)
• Ruimtelijke strategie baseren op Bottom op en top down en ruimtelijke visie

Groep 1

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 4:  Hoe kunnen we de meerwaarde voor het landschap goed organiseren.  

• Regionale voorkeursladder zon
• Gebiedsprocessen belangrijk – pas dan kan je integraal alle belangen afwegen en sturen op de ruimtelijke 

kwaliteit
• Ontwikkelingsgebieden integraal benoemen in de RES!
• Regionaal spelregels voor zon opstellen gekoppeld aan landschapstype
• Regionale LOP?

Groep 1

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 
Vraag 1: Kunnen zonnevelden en windmolens in het huidige groen- blauwe raamwerk
Zo nee waarom niet, en zo ja waarom wel. Benoem specifiek de gebieden en/of landschappen.
• Wind zoals in concept-res zijn wel zo’n beetje de mogelijkheden, is voldoende, maar inpassen stuit op weerstand
• Politiek gezien ligt het moeilijk, mss anders na verkiezingen
• Om ons heen gebeurt er natuurlijk wel van alles, dus hoe houdbaar is om geen wind te willen
• Zijn natuurlijk beperkingen zoals Teuge
• Ja, past, we maken het passend! Ook als het politiek heel ingewikkeld is
• Proces inrichting is heel belangrijk, buurtgemeenschappen raken helemaal verstoord door initiatiefnemers die ineens er zijn (een wil wel en de ander niet, 

ook eerlijk verdelen van lusten en lasten)
• Zonnevelden lastiger, nu aantal in ontwikkeling in voorst, maar let op wat je verwacht aan landschappelijke inpassing. Daar zijn veel zorgen over.
• Benut verdienmodellen dat er een gezamenlijk pot (gebiedsfonds) is om inpassing goed te maken, individuele bomen moeten via een werkgroepje makkelijk 

geplaatst kunnen worden. Is voorwaarde, zou helpen als er afspraken zijn over percentages/inpassing, zodat het een plek krijgt in business case vooraf.
• Zorg dat verdiensten in gebied blijven (50% eigenaarschap)
• Plekken/landschappen vragen is geen helpende vraag: geen zinvolle discussie waar het niet kan, dat laat de res al zien, we hebben het te omarmen dat de 

opgave er is. Gaat vooral om inrichten van proces zodat we samen goede stappen zetten voor goede gesprek en niet aan gebieden uitsluiten
• Inzoomen op landschappen waar het wel kan, werkt averechts, dat roept juist weerstand op, hou zoekgebied groter en met goeie mensen met verstand van 

zaken en  de buurt op de kaart gaat onderzoeken hoe zo goed mogelijk kan inpassen, bv betrekken van omgevingsadviesraad en faciliteer die met goede 
kennis (toekomstbestendig en klimaatbestendig energielandschappen ontwikkelen), res is voldoende richting

• We wijzen zoekgebieden aan in de res om daarna lokaal verder uit te werken, geeft ook tijd om andere dingen plek te geven in het proces. We kunnen daar 
nu geen antwoord op geven. Eerste groenblauwe raamwerk inrichten en daar energie in plaatsen.

• Hoeft niet morgen klaar, mensen hebben tijd nodig en dat kan ook. Op een bepaald moment is er een definitief besluit en dan gebeurt het. 
• Heb je wel bestuurders nodig die doorpakken en niet laten leiden door waan van de dag. Laat je niet uit de tent lokken door alles wat gebeurt, bv 

‘gesprekken’ via de media ipv aan  de keukentafel.

Groep 2

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 2: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van grondgebonden zonnevelden .
Waar liggen die gebieden?
• Sheet Bovi (Esther) waar klimaatcirculariteit etc op staat, waarop de klimaatmeekoppelkansen als staan.
• Toekomstgericht en integraal
• Biodiversiteit en andere grote opgaven, verdroging, hittebestrijding: we zij hier nog jaren mee bezig. 

Energietransitie is molen om andere opgaven in mee te nemen. Niet alleen sectoraal naar energie kijken, dan 
verliezen we het voor de toekomst!

• Sheet 2120, Tim van Hattem (dec 2019): de golven: pak de uitdagingen samen
• Andere doelen zoals bos en biodiversiteit gaan in buitengebied uiterst moeizaam, dit biedt dus kansen, ook voor 

klimaat, we staan nu voor een kruispunt, moeten we kansen wel benutten
• Transitie betekent dat we in overgang zijn naar iets nieuws wat niemand weet, onderweg goed blijven kijken. 

Proces goed inregelen, kracht van omgevingsmanagers voor gesprek aan keukentafel en omgevingsadviesraad te 
benutten – koppeling bestuurlijke proces met uitvoeringspraktijk en dat aan elkaar blijft verbinden, samen doen

Groep 2
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 3: 
Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van windenergie
Waar liggen die gebieden?

Groep 2

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 4:  Hoe kunnen we de meerwaarde voor het landschap goed organiseren.
• Al veel over gezegd
• Gebiedsregisseur landelijk gebied vanuit gemeente voor gesprekken met boeren en andere inwoners 

buitengebied heeft meerwaarde omdat ie gebied kent, is heel belangrijk, haalt moeilijke dingen op en geeft 
richting. Zo kun je ook koppelkansen benutten. gebiedskennis   

Groep 2
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 3: 
Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van windenergie
Waar liggen die gebieden?

Groep 2

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 4:  Hoe kunnen we de meerwaarde voor het landschap goed organiseren.
• Al veel over gezegd
• Gebiedsregisseur landelijk gebied vanuit gemeente voor gesprekken met boeren en andere inwoners 

buitengebied heeft meerwaarde omdat ie gebied kent, is heel belangrijk, haalt moeilijke dingen op en geeft 
richting. Zo kun je ook koppelkansen benutten. gebiedskennis   

Groep 2

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 1: Kunnen zonnevelden en windmolens in het huidige groen- blauwe raamwerk
Zo nee waarom niet, en zo ja waarom wel. Benoem specifiek de gebieden en/of landschappen.  

• Kan wel, passend bij imago van het gebied. 
• waarom is de Veluwe heilig? Provincie denkt daar wel iets anders over. 
• Cultuurhistorie en erfgoed zijn identiteitsdragers in landelijk en stedelijk gebied. Beleving van stadsgezichten en landgoederen. Oude erfgoedlijnen 

kunnen benadrukt worden door nieuwe invullingen van energie bijv. 
• Waterschap : kijk goed naar de identiteit van landschap. Landschap is in ontwikkeling, borgen en versterken van waarden door stevig raamwerk, 
• Ander zijde: energietransitie lastig om in natuurgebieden te doen, we hebben nu deze waarden. Biodiversiteit moeten we vergroten, meer plus, 

zolang mogelijk uit natuurgebieden blijven.
• Omvormen bossen speelt als probleem, algemeen standpunt van NM : blijft eruit. 
• Water vasthouden met behulp van zonnepanelen?  Persoonlijke mening Landgoederen waren “kermisattacties”, in de randen evt. zonnevelden. 
• Mogelijkheden voor bijv. vuilstort in natuurgebied 
• Windmolens, en roofvogels altijd uit de buurt blijven. Bij Brummen voorzichtig zijn om natuurgebied te maken, maar geen windmolens.
• Per zoekgebied een ecologisch onderzoek met mensen uit de omgeving. IVN 
• Geen ervaringen met waterbuffering en zonnevelden, retentie en zon.  Retentie gebieden zijn ook weer een natuurwaarden, dan omgeving in het 

verweer. 
• Project met VNC ( Jaap Dirkmaat), vooraf groen blauw raamwerk te ontwikkelen, 100 hectare = 40 hectare groen en 60 hectare zonneakkers, 

doorkijkjes, hagen , VB energiebuitenplaats, bij Millingen 
• Bij omgeving en raad valt zo’n plan veel beter 
• Percelen groot genoeg om over 20 jaar te boeren, regenwater buffering, bodemleven niet te veel verstoren.

Groep 3

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 2: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van grondgebonden zonnevelden .
Waar liggen die gebieden?

• Waterretentie, inspoeling van nitraten tegengaan door buffer van zonneakkers, zonering van recreatie, lastig en 
dubbel, mooi om te combineren, keuzes zijn nodig in gebiedsontwikkelingen, een thema moet als eerst. 

• Gebiedsoverstijgende thema’s in de regio, samenhang in regio, regionale structuurvisie in verleden opgestelde 
voor gebiedsoverstijgende vragen.  Misschien eerder in proces ingebed , had grotere en strategische inzet , 
slagkracht van de regio is nu onvoldoende, gemeenten van onderop moeten samenwerken. Enorme noodzaak.

• Kleinere gebiedsopgaves wel meekoppelen, doel duidelijk. Zon koppelen met gebiedsafhankelijke thema’s, het is 
gebiedsontwikkeling

• Klimaatopgave primaat bij vestingopgave Zutphen, en dan energieopgave dan als priortering. Niet alles kan. 

Groep 3
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Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 3: Welke meekoppelkansen ziet u voor de regio ten aanzien van windenergie
Waar liggen die gebieden?

• Clusteren! En linken aan infrastructuur
• Huiverig voor de hagelslag.
• Ws: meekoppelen t.a.v. projecten, minder dan bij zon, financiële kant, positieve businesscase, gebiedsfonds, 

landschappelijke versteking en sociale structuren.
• Gemeente moet scherp zijn en randvoorwaarden goed stellen, vooraf al landschappelijk inrichting duidelijk 

Groep 3

Atelier Groen Blauw Raamwerk & Energietransitie 

Vraag 4:  Hoe kunnen we de meerwaarde voor het landschap goed organiseren.

• Nm: gemeenten streven om zelf duurzaam te zijn, dat leidt er toe dat er geforceerde zoektocht binnen eigen 
gemeente naar windmolens. 

• Regionale strategie is heel belangrijk om landschappelijk kwaliteit te waarborgen. 
• Gemeentelijke strategieën afstemmen op res strategie , gemeente raden moeten dit goed doorhebben, wel 

dapper, maar niet altijd goed 
• Boven regionaal voor wind
• Ws waarom de verantwoordelijkheid bij een ander, per regio is dat ook te doen, waar kan het 
• Drie windmolens bij de gemeente zutphen, zeer moeilijk te realiseren, vanwege weerstand, provincie heeft 

weinig er aan gedaan. 
• Nader te onderzoeken, vakkundige personen, niet er zomaar bij doen, kost heel veel geld. Projectbureau op 

hoger schaalniveau, liever naar provincie 
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