
RES 
Cleantech

Doorvertaling Regioatelier II



Heldere, afzonderlijk waarneembare concepten. 

Een denklijn of een combinatie van denklijnen.

Cleantech identiteit uitgangspunt

Alle ontwikkelingen: ‘Ja, mits’

Creëren van meerwaarde is het uitgangspunt

Uitgangspunten



Uitkomsten 
regio atelier



Uitkomsten algemeen

Ruimtelijk
–Behoefte aan ordening, regelmaat en regie (met duidelijke keuzes)
–Ook regie voeren op gebieden waar ontwikkelingen niet moeten komen (vb essen, 
uiterwaarden, landgoedensembles, dorpsgezichten, ..)

–Zonne- en windparken: niet te groot, niet te klein (niet te versnipperd)
–Inzetten op meerwaarde, meekoppelen, gebiedsontwikkeling

Zorg zit vooral bij:
– Versnippering en verrommeling van het agrarisch landschap, zowel door zonnevelden 
als windturbines

– Het ingesloten raken door zonnevelden en windparken (rondom dorpskernen en 
natuur)



Aandachtspunten

Niet alle gemeenten waren bij de regiobijeenkomst evenredig vertegenwoordigd

Er zijn verschillen in uitkomsten tussen lokale ateliers en het regioatelier. Bijvoorbeeld:
– In de lokale ateliers was er een voorkeur voor ZON ten opzichte van WIND
– Uit het regio atelier komt een voorkeur voor een evenredig verdeling naar voren
– In het regionale atelier is er animo voor wind op de Veluwe, tijdens de lokale ateliers minder
– In lokale ateliers scoorden dorpsturbines vrij goed, in het regioatelier niet

Term ‘draagvlak’ (bij groene vlakken) nuanceren in ‘voorkeurs gebieden’ 
- er heeft nog geen draagvlak proces t.a.v. de concrete locaties plaatsgevonden.

Nog niet alle consequenties van keuzes zijn in beeld, dit kan uitkomsten vertekenen. Zo is er 
nog geen rekening gehouden met alle technische belemmeringen, en zijn er geen financiële 
doorrekeningen gedaan. Ook zijn lokale en regionale gebiedsopgaven en beleid nog niet
voldoende meegenomen. Dit laatste gebeurd in het ontwerpatelier met de ontwerpers en 
gebiedsspecialisten van de gemeenten, provincie, waterschappen en Liander.

De hoofdkoers wordt bepaald aan de hand van de vindingen uit de ateliers en gesprekken met 
gebiedspartners die gedaan zijn in een ontwerpsessie met deskundigen. 



ZON



Bedrijventerreinen
–Nadere verkenning capaciteit (is 
10% haalbaar?) 

–Uitstraling zonnedaken
–Bijdrage aan samenhang, 
revitalisering bedrijventerreinen

–Andere meerwaarde?
–Eigenaarschap, kan dit opgelegd 
worden?

–Businesscase
–Concurrentie tussen gemeenten
–Benodigde regelgeving (Rijk, 
Provincie?)

–Netwerk



Clusters
–Er is voorzichtig interesse in de 
mogelijkheden, als het niet te
omvangrijk wordt

–Lopende projecten in beeld, wat 
gebeurt er hier zonder
gebiedsontwikkeling?

–Kansen voor kwaliteit, meerwaarde, 
dubbelgebruik i.r.t. zonne-energie

–Beeld, ervaring, kwaliteit
leefomgeving?

–Kan het een voorinvestering in de 
toekomst zijn?

–Netwerk
- Potentiële capaciteit / omvang nader
bepalen
- Inpassing met meerwaarde voor 
landschap en biodiversiteit



Clusters



Koppeling aan 
groenontwikkeling
–Kan het een hulpmotor worden voor de 
ontwikkeling van natuur?

–In of aan groenontwikkelingszones?
–Combineren met waterberging, 
biodiversiteit, teelt biomassa?

–Vernatting tussen de beekdalen van de 
Veluwe flank?

–Verbinding met dorpsparken?
–Ruimtelijk beeld, gaat het de natuur
niet domineren?

–Netwerk
–Wie kan de regie nemen? (Waterschap
wil hier in rol in spelen)

–Potentiële capaciteit nader bepalen



Infrastructuur (tussenzone)

–Vaak genoemd, hoe veel ruimte is er in 
relatie tot waarden in deze gebieden en
andere opgaven

–Kansen voor meerwaarde
(biodiversiteit, ..)

–Beeld, beleving
–Netwerk
–Potentiële capaciteit nader bepalen



− Zon op dak eerst
− Meekoppelkansen in gebieden zwaar laten wegen
− Industrieterreinen en voorkeurslocaties benutten
− Overleg met / deelname van buren van groot belang 
− Regelgeving noodzakelijk
− Is de netwerkcapaciteit beschikbaar en betaalbaar voor hoeveel zon?

Een inschatting is dat met wat we tot een invulling van tussen de 800 - 1.200 ha ZON 
kunnen komen.

Advies: 
Nadere verkenning van de meest kansrijke oplossingen op basis van punten die in de 
ateliers naar voren zijn gekomen
− Opmaat hiervoor in Atelier op 14 jan
− Op basis van deze verdiepingsslag tot een keuze komen voor de te voeren strategie

Conclusie ZON



WIND



1 Dorps- en 
buurtmolens

–Wordt in de lokale ateliers gedragen
vanwege de kansen voor
betrokkenheid. 

–Wordt in de regiobijeenkomst als te
willekeurig ervaren

–(Willekeurigheid klopt ruimtelijk deels
omdat de molens vaak niet dicht bij
dorpen kunnen staan, anderzijds past 
het model mogelijk best goed in het 
kleinschalige landschap > nader
verkennen)



2 Bos- en 
natuurwind

–Goede afweging van mogelijke
varianten windmolens nodig

–Voor vogelbescherming voorkeur voor 
clusters in plaats van lijnopstelling

–Voorkeur waar bos moet worden
omgevormd (verloofing)

–Sluit niet aan bij natuurbeleid als 
Natura 2000

–IJselvallei als open gebied geschikt 
fourageer en uitvlieg gebied vanuit 
Natura 2000 haalbaarheid onduidelijk



3 Infra en 
Bedrijfs-
terreinen

–Meerderheid pleit voor rustig ogende
opstellingen, met zo min mogelijk
solitaire molens (bij op-afritten), geen
te lange lijnen en geen te grote clusters

–Misschien woningen uitkopen om een
aantal goede opstellingen te maken

–Nader verkennen van het 
bewonersperspectief



4 Grotere 
clusters

–Groot A1 cluster onsamenhangend, (in 
een raster past de opgave niet)

–Garantie dat bij grotere clusters de rest 
van de regio windmolen vrij wordt?

–Regel compensatie voor bewoners
goed

– Waarom clusters in bebouwd gebied, 
waarom niet op de Veluwe?

–Grote clusters minder acceptatie voor



Er zijn reeds drie molens gerealiseerd en aanvullend nog 3 vergund

Verschillende opties bieden extra ruimte voor windturbines. Consensus ontbreekt

Een inschatting is dat met wat we tot een invulling van tussen de 12 en 56 windmolens 
kunnen komen in de regio.

Voldoende tussenruimte om interferentie te voorkomen

Geen totale belemmering van zicht in de regio

Elke optie heeft eigen aandachtspunten:

− Dorpsturbines: lokaal initiatief en acceptatie
− Bos - en natuurwind: beleid natuurwetgeving
− Infra- en bedrijfsterreinen: technische ruimte op bedrijfsterreinen beperkt vanuit

hinder en veiligheid

Conclusies WIND




