




Doel van avond
Lokaal ruimtelijk afwegingskader duurzame 
energie. 

Koppeling tussen de opgave duurzame opwek en 
een goede RO in uw gemeente. 



1. U informeren over achtergronden van duurzame 
opwek.

2. Met elkaar in gesprek gaan over de dillema’s en 
het mogelijk maken van opwek.

3. En de functie van een afwegingskader hierbij.  

Doel van avond



1. Uitgangspunten bij duurzame opwek
2. Achtergronden van duurzame opwek
3. Onze visie & ervaringen
4. Inspirerende voorbeelden
5. Uitnodigingskader
6. Nabespreking

Inhoudsopgave



UITGANGSPUNTEN BIJ OPWEK



Factsheet (Regionaal Uitvoeringsagenda 2016)

Richtinggevende doelstellingen



Stel een lokaal ruimtelijk afwegingskader voor de 
(grootschalige) opwek van duurzame energie op.

• Neem het regionale afwegingskader als 
uitgangspunt (afwijkingen mogelijk)

• Afwegingskader te accorderen door college en raad 
• Betrek relevante disciplines
• Geeft uitgangspunten voor participatie
• Rond het proces in 2018 af

Uw vraag 

Uitgangspunten



Proces om tot uitnodigingskader te komen

Stap Onderdeel Activiteiten Planning 
1 Een goede start In gesprek met de raad Vandaag 
2 Analyse Atelier ambtelijk projectteam 22 okt 2018

Terugkoppeling wethouders 23 okt 2018
3 Samenleving 

aan zet
Bijeenkomst maatschappelijke 
organisaties

nov 2018

4 Synthese Uitnodigingskader nov 2018 
5 Besluitvorming Oplevering Uitnodigingskader jan 2019



Resultaat: uitnodigingskader 
Kader om de maatschappij deelgenoot te maken van uw energie 
opwek doelstellingen. 

Resultaat
Kwalitatieve & efficiënte behandeling verzoeken en initiatieven
- versnelling ruimtelijke proces tbv. realisatie 
- toename van het aantal projecten 
- helderheid bij inwoners 

Onderdelen 
- Kansenkaart
- Inpassingsmatrix
- Uitgangspunten participatie 



ACHTERGRONDEN 
(GROOTSCHALIGE) 
DUURZAME OPWEK





- Geïnstalleerd vermogen 
4.200 MW*

- ¾  op land (3000 MW)
- ¼  op zee 
- Doel 2020 (!): 6.000 MW

*windstats.nl, Augustus 2018

Windturbines in Nederland

Ontwikkeling van ‘Wind’



Zon versus Wind

Zon
- 40.000 zonnepalen = 10 MWp
- Grondgebruik: 16 hectare zonnepanelen (32 voetbalvelden)
- Hoogte: 1,5 - 3 meter. 
- Kosten: € 0,125 per kWH

Wind
- 1 Turbine = 3 MW
- Grondgebruik: ca. 0,2 hectare voor turbine en toegangsweg
- Hoogte: 180 meter (tiphoogte)
- Kosten: € 0,075 per kWh

Opwek van elektriciteit voor 3.000 huishoudens



Klimaatakkoord

Welke afspraken zijn er 
gemaakt in het
Klimaatakkoord over 
Zon en Wind ?



VISIE & ERVARINGEN



1. Belang van visie en kader voor opwek

Belang om duidelijkheid te scheppen in  
1.  ‘Hoeveel en wat’: regionaal koersdocument
2.  ‘Waar’ welke vormen van opwekking mogelijk zijn & 
     ‘Hoe’, onder welke voorwaarden. 

Belang om duidelijkheid te scheppen voor
1. De gemeentelijke organisatie: raad, college en ambtelijke organisatie.
2. De initiatiefnemers van plannen: commerciële partijen en burgerinitiatieven. 
3. De omgeving: bewoners, bedrijven, andere gebruikers van landelijk gebied 



●  Functies: Landbouw versus opwekking
●  Verrommeling: Behoud versus nieuw landschap
●  Betrokkenheid: Lokaal versus commercieel

Wat leeft er in de samenleving?

1. Belang van visie en kader voor opwek



1. Belang van visie en kader voor opwek





● Neem de tijd voor een goed proces en 

● Geef tijd om stakeholders te laten nadenken en wennen aan 
komende veranderingen.

 Zoek een goed evenwicht tussen doorpakken en tijd gunnen.

3. Haastige spoed is zelden goed.



De energietransitie is niet iets solitairs. Kijk wat andere gebiedsopgaven 
zijn en koppel waar mogelijk opgaven met elkaar en maak meervoudig 
ruimtegebruik mogelijk. 

4. Werk gebiedsgericht

Opgaves meekoppelen Meervoudig ruimtegebruik



INSPIRENDE VOORBEELDEN





Waar wij aan werken bij andere gemeenten

RES Zon, Wind, Bio 
Noord-Veluwe, 2018 

Natuurontwikkeling 
via Zon 

Prov. NB, 2018 

Projectontwikkeling Zon 
Apeldoorn, 2018 



UITNODIGINGSKADER



Uitnodigingskader 
Kader om de maatschappij deelgenoot te maken van uw energie 
opwek doelstellingen. 

Resultaat
kwalitatieve & efficiënte behandeling verzoeken en initiatieven
- versnelling ruimtelijke proces tbv. realisatie 
- toename van het aantal projecten 
- helderheid bij inwoners 

Onderdelen 
- Kansenkaart
- Inpassingsmatrix
- Uitgangspunten participatie 





NABESPREKING





1. Landbouwgrond ‘versus’ zonneweides. 



2. Daken ‘versus’ zonneweides



3. Wind ‘versus’ zon



4. Grootschalige versus kleine zonnevelden 







Overzicht van dilemma’s
● Landbouwgrond ‘versus’ zonneweides. 

● Daken ‘versus’ zonneweides

● Wind ‘versus’ zon

● Grootschalige versus kleinschalig zonnevelden 

● Commerciële partijen ‘versus’  bewonersinitiatieven 

● Bewoners en bedrijven informeren ‘versus’ actief (financieel) laten 

participeren. 

Ook punten voor bijeenkomst met maatschappelijke organisaties





2. Randvoorwaarden eindproducten
1. 

Gedragen & 
inzichtelijke
Kansenkaart

Uit koersdocument: 
● Kleine Windturbines mogelijk in Gelders Natuur Netwerk (GNN)  EAZ 

windturbines (15 meter hoogte)
● Grootschalige wind in delen van nationaal landschap in gedeelte aangeduid als 

grootschalig open landschap
● Ook uitsluitingsgebieden opnemen, mogelijk:  landschappen die gewaardeerd 

als ‘hoog’ en ‘zeer hoog

Zon (en Wind): Mogelijke uitsluitingsgebieden (nee tenzij). 
omstandigheden zijn om ze alsnog toe te staan:

 ‘hoog’ en ‘zeer hoog’. Gewaarde landschappen
 beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten
 Begraafplaatsen
 Beschermde historische park- en tuinen,
 Natura 2000
 Uiterwaarden
 Essen en dekzandruggen
 Gelders Natuur Netwerk (GNN)
 hoge grondwaterstand

. 

●  



2. (Zachte) randvoorwaarden eindproducten
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