
Aanleiding

Op 18 november staat de RES op de agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving. De RES is een regionaal 
beleidsstuk, maar moet uiteindelijk door (onder andere) alle gemeenteraden uit de RES-regio Achterhoek worden 
vastgesteld in juni 2021. 

Het proces om te komen tot de RES 1.0 wordt regionaal aangestuurd door de stuurgroep RES. De 
gemeenteraadsleden worden op meerdere momenten meegenomen in dit proces. Er staan meerdere regionale 
bijeenkomsten in de planning voor raadsleden. Raadsleden nemen daaraan deel namens hun eigen fractie. De 
bijeenkomsten zijn informerend van karakter en ter voorbereiding van de uiteindelijke besluitvorming. De stuurgroep 
RES bereidt het uiteindelijke voorstel voor de RES 1.0 voor, dat vervolgens via het college naar uw raad komt ter 
besluitvorming.

We stellen voor om aan de hand van een aantal onderwerpen, die ook in de regionale bijeenkomsten aan bod zullen 
komen, het gesprek met elkaar aan te gaan. Allereerst geven we de relatie tussen ons huidige gemeentelijk beleid en 
de RES weer, waarna een viertal onderwerpen worden ingeleid.

Het gemeentelijke beleid (Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking) en de regionale strategie 
(RES)
De RES is een regionaal ruimtelijk kader voor onder andere de opwek van duurzame energie. Op gemeentelijk niveau 
hebben we de kaders al vastgelegd in het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking”. Er is toen 
uitgebreid besproken hoe we op gemeentelijk niveau de opgave willen realiseren. Dit heeft geleid tot een aantal 
strategische keuzes:

a) We wijzen ‘waardevol landschap’ aan waar geen of zeer beperkte ontwikkelingen mogelijk zijn. 
Tegelijkertijd zijn er ‘kansgebieden’ waar grootschalige duurzame energie opwekking mogelijk is.

b) We kiezen voor initiatieven met een grotere schaalgrootte. Dit betekent dat de voorkeur ligt bij grotere 
zonnevelden en een clustering van windenergie.

c) We geven ruimte voor zonnevelden in twee periodes, ofwel tranches. In elke tranche kan maximaal 30 ha 
worden gerealiseerd.

d) We beoordelen initiatieven voor grotere windmolens ( > 25m ashoogte) elk afzonderlijk.
e) We evalueren het uitnodigingskader na de eerste tranche zon op basis van de tot dan toe ingediende 

initiatieven, en op basis van wat er tot dan toe is gerealiseerd.

In juni 2019 is dit kader vastgesteld en in september 2020 zijn enkele aanpassingen in het kader doorgevoerd na een 
evaluatie. 
Het regionale uitgangspunt is altijd geweest dat elke gemeente de eigen taakstelling van de Regionale 
Uitvoeringsagenda 2016 invult. Oude IJsselstreek heeft gekozen om twee tranches van 30 ha zonnevelden te 
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realiseren en de rest met windenergie te realiseren. We 
gaan ook uit van een flexibele energiemix waarbij 
indien nodig de verhoudingen tussen wind en zon 
kunnen nog kunnen wijzigen. 
Ons Uitnodigingskader en het ruimtelijke duurzame energiebeleid van andere gemeenten is belangrijke input voor de 
RES. Het is echter niet ondenkbaar dat in sommige gemeenten het lokale beleid moet worden 
aangepast omdat het botst met de keuzes in de RES.”

Onderwerp 1: 

Op gemeentelijk niveau hebben we gekozen voor initiatieven met een grotere schaalgrootte, willen we dit ook 
op regionaal niveau en zo een nieuw grootschalig energielandschap creëren?
In de concept-RES zijn (nog) geen locaties aangewezen waar duurzame energie zal worden opgewekt. Dit traject 
vindt plaats tussen de concept-RES en de RES 1.0. en biedt de mogelijkheid om keuzes te maken. Bijvoorbeeld om te 
kiezen voor concentratie van de energieopgave op enkele plaatsen in de Achterhoek en daar een nieuw, grootschalig 
energielandschap te creëren. Een landschap dat past bij de 21ste eeuw. Bij grote projecten komt er verhoudingsgewijs 
meer geld vrij om te besteden aan herinrichting van het landschap. Dat kan nieuwe kansen bieden voor andere 
functies. Bijvoorbeeld voor recreatie en natuur, maar ook voor kunst en cultuur. Maar grote projecten zorgen ook voor 
een grote transformatie van het bestaande landschap. 
Kleinere projecten op veel locaties hebben per locatie minder gevolgen voor het bestaande landschap. Het is ook 
eenvoudiger de energieopgave gelijkmatig te verdelen over de hele gemeente/hele Achterhoek. Maar je komt dan wel 
overal de duurzame opwekprojecten tegen en niet op slechts enkele locaties. 

Onderwerp 2:

Elke gemeente heeft een eigen opgave uit de Regionale Uitvoeringagenda 2016, houden we elke gemeente 
aan de eigen opgave of laten we dit los?
De energietransitie is een landelijke opgave. De RES vertaalt die opgave naar een regionale opgave. Het is aan de 
regio om te bepalen welke locaties het meest geschikt zijn, ook als dat betekent dat de ene gemeente meer opwekt 
dan de andere. 
In de uitwerking van het Akkoord van Groenlo (in de Regionale Uitvoeringsagenda 2016) is een verdeling van de 
opgave gemaakt per gemeente. De opgave voor elke gemeente is gerelateerd aan het energieverbruik in 2012.
Nu, 4 jaar later, blijkt dat er grote verschillen in het aantal gerealiseerde projecten en projecten in de pijplijn per 
gemeente zijn. Dit heeft te maken met de specifieke omstandigheden van elke gemeente. Deels ligt het aan het 
gevoerde beleid, maar het heeft ook te maken met fysieke verschillen. Sommige gemeenten hebben een klein 
buitengebied, een landschap dat als zeer waardevol wordt gezien, liggen ver van een onderstation van Liander of 
hebben nauwelijks technische ruimte voor windmolens.
Binnen onze gemeente zien we een zekere mate van concentratie van projecten ontstaan. In de gebieden die als 
kansgebied zijn aangewezen in het Uitnodigingskader, zijn inmiddels verschillende projecten gerealiseerd en andere 
vergund. Bij het bepalen van het kansgebied is rekening gehouden met een groot aantal ruimtelijke functies en 
waarden. Ook regionaal kunnen zo gebieden worden gevonden waar de ontwikkeling van nieuwe projecten het meest 
passend is. Hieruit kan volgen dat de opgave niet per se evenredig over de gemeenten wordt verdeeld.

Onderwerp 3:

Is het de taak van de RES om de exacte locaties voor opwek aan te wijzen? 
De taak van de overheid is kaders te stellen aan projecten voor de opwek van duurzame energie; projecten die 
voldoen aan de kaders mogen gerealiseerd worden. Zo vermijden we het NIMBY-effect en dienen we het algemeen 
belang. 
Grond is van grondeigenaren maar het landschap is van iedereen. Het is de taak van de overheid om zorg te dragen 
voor een goede ruimtelijke ordening. Daar hoort de zorg voor een landschap waar iedereen van kan genieten bij. 
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Overheden kunnen kaders stellen waarbinnen de 
grondeigenaren en initiatiefnemers plannen voor 
duurzame energie kunnen ontwikkelen. 
De daadwerkelijke realisatie van projecten is 
afhankelijk van grondeigenaren en initiatiefnemers, de overheid voert zelf geen projecten uit. Als de voorwaarden van 
de overheid te streng zijn, komen er geen initiatieven, maar als de voorwaarden niet streng genoeg zijn, leiden 
initiatieven tot schade aan andere belangen.
Waar ligt de grens tussen de vrijheid van grondeigenaren en initiatiefnemers om te energie te ‘oogsten’ en het recht 
van omwonenden om mee te bepalen hoe hun omgeving eruit moet zien? Hoe weten we of weerstand voortkomt uit 
het NIMBY (not in my back yard) effect? Veel mensen zijn immers vóór de energietransitie (algemeen belang), zolang 
die maar niet te zien is in de eigen achtertuin (eigen belang). 

Onderwerp 4:

Is 50 % mede-eigenaarschap van projecten door omwonenden altijd nodig?
Draagvlak bij omwonenden is een belangrijk middel om het doel (1,35 TWh duurzame energie in de Achterhoek) te 
realiseren. Het Klimaatakkoord noemt 50% mede-eigenaarschap van duurzame energie projecten als streefdoel. 
Datzelfde uitgangspunt hanteert Oude IJsselstreek in het Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking. 
Door (minimaal) 50% lokaal eigenaarschap blijven de opbrengsten in de regio. In theorie leidt mede-

eigenaarschap tot een groter draagvlak. In de praktijk blijkt dat soms wel, soms niet het geval. Er zijn ook genoeg 
voorbeelden in het land met voldoende draagvlak bij omwonenden zonder mede-eigenaarschap. 
Het realiseren van duurzame energie vraagt om flinke investeringen. Daarnaast levert duurzame energie ook 
rendement op. Om 50% mede-eigenaarschap te realiseren is voldoende animo en financiële draagkracht om mee te 
doen nodig. Ook moeten ontwikkelaars bereid en in staat zijn om mede-eigenaarschap te organiseren. In 
dichtbevolkte gebieden kan dat een stuk gemakkelijker zijn dan in gebieden waar relatief weinig mensen wonen. 
Het hanteren van 50% mede-eigenaarschap als harde eis kan betekenen dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven 
worden afgewezen. Door initiatiefnemers uit te dagen om met alternatieve invullingen voor maatschappelijke 
participatie te komen, kan ook draagvlak worden gecreëerd en ontstaan mogelijk ideeën die beter aansluiten bij de 
behoeften van onze inwoners dan alleen de optie om financieel mee te doen. 
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