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1 Inleiding RES proces 

Voor u ligt het verslag van de regionale bijeenkomst op 25 juni in Lochem.  
De bijeenkomst maakt onderdeel uit van reeks van ruimte ateliers die in het kader van de 
RES Cleantech Regio georganiseerd worden. 

Waarom werkt de Cleantech Regio aan een Regionale Energie Strategie?  
Net voor de zomer is het Klimaatakkoord ondertekend en daarin is aangegeven dat elke regio 
in Nederland, dat zijn er dertig, een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De Cleantech 
Regio pakt dit op als een uitdaging om samen met alle betrokkenen haar ambities voor de 
energietransitie vorm te geven. 
In de regio wordt door veel partijen al actief gewerkt aan de energietransitie. Er zijn 
enthousiaste collectieve initiatieven van bewoners in de steden en dorpen. 
Energiecoöperaties zijn bezig met verduurzaming van woningen, met energiebesparing en 
ontwikkeling van collectieve zonneparken. Soms van hele dorpen. De bedrijven in de regio 
zien de energietransitie als een kans om hun schone imago verder te versterken en ook 
kennisinstellingen zijn actief betrokken. 
Samen werken aan de RES gebeurt niet alleen om betrokkenheid te vergroten. Iedereen heeft 
andere belangen om bij te dragen aan de RES. Door samen te werken kun je ook onderzoeken 
hoe je slim aan elkaars belangen kunt bijdragen. 
  
Wat is een RES? 
RES staat voor Regionale Energie Strategie. Het is enerzijds een proces waarbij allerlei 
belanghebbenden met elkaar zoeken naar een goede invulling van duurzame energie in de 
regio. Anderzijds leidt dit tot een document waarin voor een regio (dus ook de Cleantech 
Regio) staat beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) opgewekt kan 
worden, hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt 
kan worden, en hoe de opslag en infrastructuur voor energie en warmte eruit kan zien. De 
RES geeft weer welke keuzes in het proces met alle belanghebbenden zijn gemaakt. De RES 
wordt opgesteld vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. De RES 
leidt tot zoeklocaties voor energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Ook de 
keuzes voor de verdeling van duurzame warmte krijgen een plek in de RES. 
  
In de Cleantech Regio zijn er zeven deelnemende gemeenten, Provincie Gelderland, 
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel die samen beslissen over de RES. Zij 
zijn er ook verantwoordelijk voor dat de gemaakte keuzes in de RES worden vastgelegd in 
ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij 
moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. 
  
Het proces van de ruimteateliers 
Voor de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Stedendriehoek Cleantech gaan we 
aan de slag met ruimte ateliers om te komen tot een door een brede groep stakeholders 
gedragen regionale vertaling van de ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame opwek. De 
ateliers vinden plaats op lokaal en regionaal niveau met verschillende stakeholders. 
Voorafgaand aan het eerste ruimte atelier heeft een stakeholderanalyse sessie 
plaatsgevonden en zijn de deelnemers voor het regionale ruimte atelier geselecteerd. Daarna 
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is op 28 mei 2019 een regionale startbijeenkomst georganiseerd met stuurgroepleden en 
deelnemers van de verschillende ateliers. Daar is de basis gelegd voor het eerste regionale 
ruimte atelier, dat op 25 juni 2019 is gehouden. De volgende stap wordt gevormd door de 
lokale ruimte ateliers die in ieder van de zeven gemeenten van de Cleantech regio zullen 
plaatsvinden. 
  
De resultaten van de lokale ruimte ateliers zullen worden samengevoegd tot een regionaal 
concept RES. De verschillende bestuurders uit de regio zullen samen keuzen maken voor dit 
concept bod. Na de lokale ruimte ateliers worden ook bijeenkomsten georganiseerd om 
burgers te betrekken bij de RES.  

!  
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Regioatelier 
25 juni 2019



Impressie van het atelier 
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2 Introductie Landschap 
                                                                                                                                                                                                     
2.1 Het landschap van de Cleantech-regio: een unieke gradiënt 

Het landschap van de Cleantechregio wordt in belangrijke mate bepaald door de 
aanwezigheid van twee grote (nationale) landschappelijke structuren en de overgang 
daartussen. Aan de ene kant gaat het hierbij om het Veluwemassief; aan de andere kant om 
het rivierlandschap van de IJssel.  
Tussen deze twee eenheden is er sprake van een bijzondere landschappelijke gradiënt: 
samenhangend met het unieke reliëf in het gebied. Van de hoge en droge stuwwal in het 
westen naar het lagere en nattere gebied langs de IJssel in het oosten. Op kleinere schaal 
weerspiegelt deze overgang zich ten oosten van de rivier met de hoger zandruggen en de 
Lochemerberg.  
Naast het reliëf speelt ook water een belangrijke rol als structuurdrager; in de vorm van de 
beken die richting de IJssel afstromen; de weteringen in het noordelijke deel van de 
IJsselvallei en uiteraard de rivier zelf.  
De natuurlijke ondergrond en het watersysteem vormen in belangrijke mate de basis voor de 
voor bijzondere natuurwaarden in het gebied. De gradiënt tussen hoog en laag vormt 
namelijk ook in ecologische opzicht een belangrijke kwaliteit. Het verbindt het grote 
aangesloten complex van bos, heide en stuifzand van de Veluwe met die andere grote 
samenhangende  ecologische structuur van ons land: het rivierengebied.    
De natuurlijke ondergrond, met de overgang van hoog naar laag heeft in de loop der eeuwen 
ook een belangrijke rol gespeeld in wijze waarop het gebied is ontgonnen en omgevormd naar 
een agrarisch cultuurlandschap. Daarmee is de basis gelegd voor een kenmerkende variatie 
aan verschillende landschapstypen. De landschappen kenmerken zich in algemene zin door 
een kleinschalig agrarisch karakter en kennen een rijke cultuurhistorie.  
De bijzondere waarden van deze landschappen komt ook tot uiting in het feit dat een groot 
deel van de regio is aangewezen als (Gelders) Nationaal Landschap: een belangrijk deel van 
het buitengebied valt ofwel onder de aanduiding NL Veluwe (westelijke van de IJssel), 
danwel onder de Graafschap (oostelijk van de IJssel).     
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2.2 Landschapstypen 

Een korte kenschets van de belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van de verschillende 
landschapstypen in het gebied. 

!  
Stuwwal 
Landschappen: (beboste) heideontginning, droge & natte heide, oude bossen en stuifzanden 
- de groene long van Nederland 
- grootschalige afwisseling bos, heide en stuifzanden 
- aardkundig waardevol (reliëf) 
- variatie aan bos (incl. zeer oud loofbos) 
- natuurwaarden, afwezigheid bebouwing 

- cultuurhistorische waarden (landgoederen, agrarische enclaves, grafheuvels etc.) 
- rust, ruimte, donkerte 

Flank 
Landschappen: essen, beekdalen, kampenontginning, heideontginning 
- beleefbare gradiënt (besloten-open) 

- fraai kleinschalig mozaïeklandschap  

- gave open excomplexen, bebouwing langs rand 

- dorpenreeks op de flank 

- sterk microreliëf 

- sprengen en beken 

- cultuurhistorisch erfgoed (sprengen, essen, molens, landgoederen) 
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Vallei 
Binnen de landschappelijke eenheid van de IJsselvallei wordt onderscheid gemaakt tussen 
het noordelijk en het zuidelijk deel. 

Noordelijke vallei 
Landschappen: komontginning, veenontginning (Nijbroek), kampenontginning,  
- karakteristiek grootschalig open komgebied 

- lange noord-zuid lopende weteringen 

- 14e eeuwse slagenverkaveling Nijbroek 

- rust, ruimte, donkerte 

Zuidelijke vallei 
Landschappen: kampenontginning, (beboste) heideontginning, oude bossen, landgoederen  
- gradiënt besloten (bos)-halfopen-open (rivier) 

- kleinschalig mozaïeklandschap 

- landgoederen en beken (oost-west) 

- ensemble Apeldoorns kanaal 

Rivier 
Landschappen: oeverwal (stroomrugontginning), uiterwaard  
- breed meanderende rivier  

- gaaf microreliëf van rivierduinen, richels en geulen (kronkelwaarden) 

- leesbaar landschap; samenhangend complex van rivier, uiterwaard, oeverwal en komgebied 

- grote openheid uiterwaarden 

- kleinschalige oeverwal, buurtschappen 

- steile, gave gradiënt stuwwal-rivier (zuid en noord) 

- zicht op veluwe massief 

- rust, ruimte, donkerte  

Graafschap 
Landschappen: (beboste) heideontginning, essen, beekdalen, landgoederen, 
rivierterrasontginning   
- parkachtig landschap: mozaïek van bossen, weilanden en grote boerderijen 

- fraaie landgoederen als samenhangende ruimtelijk eenheden 

- beken (gekanaliseerd) in halfgesloten landschap 

- contrast open Berkel-dal en kleinschalige landschappen  

- Lochemerberg als samenhangende eenheid (hoog, bos) met krans van open essen 
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!  

Stad en infrastructuur 
Met name in de laatste decennia is er een laag aan het landschap toegevoegd die zich 
kenmerkt door een een meer autonome karakter. Deze laag van het ‘stedelijk landschap’ 
betreft m.n. de grote aangesloten woon- en werkgebieden en de grote infrastructuur van 
spoor en snelweg.  
- Afwisseling van luwte en dynamiek: concentratie van stedelijkheid in Stedendriehoek, daarbuiten vooral rust 

en ruimte. 

- Kruis van snelwegen: 2 belangrijke doorgaande verbindingen (A50 in noord-zuid richting en A1 in oost-west 

richting) die elkaar kruisen nabij Apeldoorn 

- Rivier als barrière: de IJssel vormt voor doorgaande verbindingen en functionele relaties een belangrijke 

barrière in het gebied.    

Samenvattend 
- unieke landschappelijke gradiënt (oost-west) 
- water als structuurdrager (beken, weteringen, rivier) 
- grote natuureenheden (Veluwe, rivierengebied) 
- rijk aan erfgoed (agrarisch, landgoederen) 
- grote variatie landschappen 
- waardevol, kleinschalig, gevarieerd en aantrekkelijk  
- dynamiek binnen Stedendriehoek, luwte daarbuiten 
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2.3 Ontwikkelingen & opgaven 

Er spelen meerdere ontwikkelingen en opgaven binnen de regio die relevant zijn in het kader 
van de energietransitie en waar mogelijk verbindingen mee zijn te leggen.  
  
Klimaat 

• aanpassen van stad en landschap aan veranderende weersomstandigheden 
• opgaven op het gebied van waterveiligheid, droogte, hittestress, wateroverlast 
• meer ruimte voor groen en water 

Natuur 
• versterken van de natuurwaarden, vergroten van de biodiversiteit 
• verder ontwikkelen van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene 

Ontwikkelingszone 
• robuuste verbindingen samenhangend met gradiënt  

Landbouw 
• verduurzaming: transitie van de agrarische sector richting kringlooplandbouw 
• verbreding: alternatieve inkomstenbronnen (recreatie, energie, stadslandbouw) 

Economie 
• verduurzaming van de economie, het sluiten van kringlopen 
• aansluitend bij de kernambities van de Cleantech-regio: energietransitie en circulaire 

economie 

Bereikbaarheid 
• verduurzaming (auto)mobiliteit: elektrisch, waterstof  
• verbreding A1 
• versterken fietsinfrastructuur (snelfietspaden, e-bikes) 

Woon- en leefomgeving 
• ontwikkeling Stedendriehoek: afstemming, samenhang en kwaliteitsimpuls 
• dynamisch, divers, duurzaam 
• vergroten recreatieve aantrekkelijkheid 
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3 Energieopgave en principes 

> Toelichting op presentatie vanaf p.12	
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3.1 Wind 

Wind in ruimte en tijd 
Turbines zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. In onze ogen blijft dat 
doorgaan. De tijdshorizon van de RES richt zich op 2030. Naar verwachting zijn de turbines 
dan 3 tot ruim 5 MW per turbine. De as is 150 tot 200 meter hoog. De wieken zijn 45 tot 70 
meter. U moet dan denken aan tiphoogtes van 200 tot ruim 250 meter.  
Met een turbine van 4,5 MW wek je ruim 1,5x meer op dan met een turbine van 3 MW 

Of toch revolutie van kleine turbines … 
Tegenwoordig zie je ook innovatieve kleinere turbines van 20 tot 40 meter hoog. Typische 
boerderijturbines. Die zijn op zich minder zichtbaar in het landschap. Echter je hebt zeker 
200 kleine turbines nodig om hetzelfde te produceren dan 1 turbine van 3MW. 

Clusters / lijnen / solitairen 
Hier een aantal beelden van verschillende windturbine opstellingen. Je kunt turbines 
clusteren of in een lijnopstelling zetten. Lijnen werken met name bij grote infrastructurele 
werken of de kust. Ze zouden ook tenminste uit 6 turbines moeten bestaan. Individuele 
turbines kunnen ook gebruikt worden om plekken aan te duiden. Een afrit, een dorp. Als 
baken in de ruimte. Tussen twee afzonderlijke windparken is een ruimte van 5 tot 8 km 
gewenst omdat ze anders van een afstand visueel samenklonteren tot een geheel. 

Randvoorwaarden plaatsing windmolens 
Windturbines zitten aan allerlei wettelijke randvoorwaarden gebonden. In de ruimte werkt 
dit door in allerlei minimale afstanden die aangehouden moeten worden tot gevoelige 
objecten.  

Bestaande windmolens 
Op deze kaart staan de bestaande windturbines in en direct nabij de regio Cleantech. 

Afstand tot kernen 
De kaarten zijn gebaseerd op een analyse vanuit het Nationaal Programma RES 
Rondom de bebouwde kom is een buffer getrokken. Daar zijn windturbines niet mogelijk 
vanwege slagschaduw en geluidhinder voor bewoners. Bij bedrijfsterreinen zijn er geen 
bewoners en ligt dit iets genuanceerder dan deze nationale kaart….   

Bebouwing in het buitengebied 
Ook rond individuele woningen in het buitengebied kunnen we hindercirkels trekken. Ook 
daar geldt een nuance. Als een boer of burger mee doet bij de ontwikkeling kan het een 
zogenaamde ‘molenaarswoning’ worden en is een turbine toch mogelijk. Dat kan in praktijk 
alleen als er maar een of enkele woningen binnen 300 a 400 meter van de turbine liggen. 

vrijwaringszone vliegveld en radar 
Naast afstanden tot woningen zijn er ook zones rondom radarstations en luchthavens. Hier 
bij Teuge en Deelen. 
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Waterkeringen, rivier en kanaal 
In het winterbed van de IJssel en op dijken gelden ook strenge beperkingen voor 
windturbines ivm veiligheid voor schepen en dijken.   

Wegen & spoorwegen 
Tenslotte zijn er nog wegen en spoorwegen waartoe ook afstand moet worden gehouden 
vanuit veiligheidsoverwegingen.  

Hoogspanningsleidingen en ondergrondse buisleidingen  

Naast afstanden tot woningen zijn er ook zones rondom radarstations en luchthavens. Hier 
bij Teuge en Deelen. 

Alle restricties voor wind 
Alle lagen bij elkaar geven een beeld van waar er wettelijke belemmeringen gelden. Zoals 
hiervoor aangegeven zitten er nuances aan. Echter in het algemeen is het zo dat in de blauwe 
gebieden windturbines lastig te realiseren zijn en wettelijke vaak zijn uitgesloten. 

In de witte en groene vlekken is wind vanuit de wet in principe wel mogelijk. Natuurlijk 
gelden ook daar nog allerlei regels en zijn er waarden waarmee rekening moet worden 
gehouden. 

Ruimte voor wind 
Hieronder is de kaart omgedraaid en zijn alle gebieden blauw gekleurd waar geen wettelijke 
beperkingen gelden. Dit zijn de gebieden waar in beginsel geen harde wettelijke 
belemmeringen zijn. Dit zijn de zoekgebieden voor wind.  

Zoals aangegeven gelden bijvoorbeeld op de Veluwe natuurlijk ook allerlei regels vanuit 
Natura 2000 en natuurwaarden waarmee rekening moet worden gehouden. 

Wind stijgt boven het landschap uit ….. 
Windturbines stijgen boven het landschap uit. Een koppeling met het onderliggende 
landschap is vaak lastig. Met windopstellingen kunnen we op zoek naar nieuwe ruimtelijke 
kwaliteit. 
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3.2 Zon 

Evolutie zon – in ruimte en tijd 
Net als bij wind is er ook bij zon sprake van een evolutie in de tijd. Zonnepanelen zijn in 10 
jaar tijd bijna 50% efficiënter geworden en leveren dus meer op. Dat lijkt ook in de toekomst 
door te gaan. Ook zetten ontwikkelaar steeds meer zonnepanelen op een hectare.  
Zodoende is de oogst van een hectare meer dan verdubbeld.  
Richting 2030 denken we dat er nauwelijks meer panelen per ha kunnen worden neergezet 
maar dat er wel betere panelen komen. 

Plaatsing zonnepanelen 
Er zijn zuidgerichte opstellingen met veel groene tussenruimte en er zijn oost-west 
opstellingen die als het ware dakjes vormen  met relatief weinig tussenruimte. Er kunnen dan 
meer panelen per  hectare maar er zijn ook zorgen over de langere termijn effecten op  bodem 
en biodiversiteit. 

Er zijn zuidgerichte opstellingen met veel groene tussenruimte en er zijn oost-west 
opstellingen die als het ware dakjes vormen  met relatief weinig tussenruimte. Er kunnen dan 
meer panelen per  hectare maar er zijn ook zorgen over de langere termijn effecten op  bodem 
en biodiversiteit. 

Ook de hoogte van de onderconstructie is van belang. Bij hogere panelen komt er meer 
strooilicht onder en groeit er beter gewas en kan er dubbel gebruik met schapen 
plaatsvinden. Lagere panelen zijn overkijkbaar en geven de gelegenheid om open 
landschappen te blijven ervaren.  

Vaak wordt het gewaardeerd om in open landschap visueel contact te houden met de horizon 
achter een zonneweide. In besloten landschap zou je makkelijker met hogere panelen uit de 
voeten kunnen. 

Restricties voor zon 
Ook voor zon gelden wettelijke restricties. In de volgende kaarten geven daarvan stap voor 
stap een beeld. 

Geen zon in de natuurgebieden (N2000, GNN) 

Nee, tenzij in beheergebieden RWS en weidevogel- en ganzengebieden 

Geen zon onder hoogspanningsleidingen en boven ondergrondse buisleidingen 

Ruimte voor zon 
Voor zon blijven dan de oranje gebieden over waar geen wettelijke beperkingen gelden. Ook 
hier zijn natuurlijk wel landschappelijke waarden, archeologie, natuurwaarden en er wonen 
mensen wiens leefomgeving met de inpassing van zonneweides zal veranderen. Natuurlijk 
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moet daar rekening mee worden gehouden via een zorgvuldige locatiekeuze en ruimtelijke 
inpassing. 

Zon en wind – door de oogharen 
Duurzame opwek met wind of zon zijn ieder heel verschillend qua wettelijke 
randvoorwaarden en hoe ze zich in het landschap manifesteren. Daarom zullen we ze in de 
ateliers ook deels apart behandelen. 

Bril van de ontwikkelaar & netwerkbeheerder …. 
Tenslotte nog een belangrijk aspect. De aansluiting van wind en zon op het 
elektriciteitsnetwerk. Grote zonneparken van meer dan 2 a 3 hectare en windturbines van 2 
MW en groter moeten worden gekoppeld aan zogenaamde onderstations van Alliander. In de 
gele cirkels op de kaart zit je binnen 5 km van zo’n onderstation. Met name daar is het 
economisch rendabel om een dure kabel te leggen. Alleen bij clusters van meerdere turbines 
of zonneparken van 20 hectare of meer kan de kabel uit in de ‘witte’ gebieden die ver van de 
onderstations liggen. Van nature liggen kleine boerderijturbines of zonneparken kleiner dan 
2 hectare daarvoor de hand. De kosten voor aanpassing van het netwerk zijn hoog. Gelet op 
de omvang van de opgave zullen er waarschijnlijk wel nieuwe onderstations en kabels nodig 
zijn.  

3.3 Aanvullingen op ruimtekaarten vanuit regioatelier 

- De ruimtekaarten vragen nog aanscherping op lokaal schaalniveau. Niet alle 
randvoorwaarden staan er nog op. Zoals bijvoorbeeld waardevolle dorpsgezichten.  

- Nuance t.a.v bedrijventerreinen en natuurgebieden aanbrengen.  
- Laagvliegroute Lochem opnemen.  
- Radar vervalt? 
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4 Peiling kansen voor wind & zon 

In de startbijeenkomst van 28 mei zijn aan de deelnemers met een ‘mentimeter’ een aantal 
vragen gesteld over plekken waar grootschalige hernieuwbare opwekking van duurzame 
energie - op het eerste gezicht - wel en minder goed zo kunnen. De tekeningen geven de wolk 
van de gegeven antwoorden weer. De ontwikkeling van wind- en zonne-energie langs 
infrastructuur wordt in deze peiling als het meest kansrijk gezien.  

 

Kansen wind?  
1. langs snelwegen 
2. bedrijventerreinen/ 

industrieterrein 
3. ijssel/ rivier/ uiterwaarden 
4. kanaalzone 
5. grootschalig landbouwgebied 

 

Afbreuk door wind? 
1. (flanken) Veluwe 
2. Bij dorpskernen 
3. Kleinschalig landschap 
4. IJssel/uiterwaarden 
5. Landgoederen/erfgoed/ hist. gave 

gebieden 
6. Gelders natuurnetwerk 
7. Open landschap 
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Kansen zon?  
1. Talud/ langs/ tussen infrastructuur 
2. Daken/ daken industrieterreinen 
3. Coulissen-/ kleinschalig landschap 
4. Parkeerterreinen 
5. Versterking natuurwaarden 
6. Open landschap 

 

Afbreuk door zon? 
1. Langs Ijssel/ uiterwaarden 
2. Natuurgebieden/ GNN  
3. Agrarisch gronden 
4. Open landschappen 
5. Monumenten/erfgoed/ beschermde 

dorpsgezichten 

Opgaven voor de regio? 
• Klimaatadaptatie 
• Sociale opgaven (armoede/ werkgelegenheid/ leefbaarheid/ ongelijkheid..) 
• Landbouwtransitie/ toekomst landbouw/ kringlooplandbouw 
• Biodiversiteit 
• Circulaire/ duurzame economie/ bedrijfsontwikkeling 
• Kwaliteit leefomgeving 
• Participatie/ draagvlak 
• Economische groei 

Wilt u een deel van de opgave van de buurgemeente invullen? 
Ja 38% 
Ja, mits 44% 
Nee 18% 

Tegenprestatie? 
• Geld 
• Investering in landschap 
• Investering in maatschappelijke opgaven  
• Zeggenschap 
• Ontwikkelingsmogelijkheden wonen/ bedrijven 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5 Introductie vijf denklijnen 

Op basis van de uitkomsten van de eerste peiling zijn vijf denklijnen ontwikkeld, waarlangs 
de energieopgave benadert kan gaan worden: 

1. Koppeling met infrastructuur: Duurzame opwek van wind en zon wordt 
geconcentreerd langs lijnen en op knooppunten van infrastructuur. Dit zijn de 
snelwegen (A1, A50 en A28), provinciale wegen, spoorwegen, vaarwegen, rivieren en 
kanalen. De fysieke hoofdinfrastructuur loopt als energiebundels door het landschap 
in de vorm van lijnen van zonnepanelen en geconcentreerde windclusters langs de 
hoofdwegen. Hierbij wordt het snelweglandschap van bermen, taluds, 
geluidsschermen en vangrails gebruikt, als ook de tussenruimtes tussen de gebundelde 
infrastructuur.  

2. Vraag en aanbod bij elkaar: Duurzame opwek vindt in deze denklijn zo dicht mogelijk 
bij de vraag plaats. Windmolens en zonnevelden staan op korte afstand van stedelijk 
gebied (stad of dorp) of er tegenaan, dichtbij een onderstation van het 
elektriciteitsnetwerk, of dicht tegen of op een bedrijventerrein. Wind en zon is gemixt 
om de energiebalans in winter en zomer goed aan te vullen. De hoeveelheid duurzame 
opwek is beperkt tot de vraag van dit gebied. In gebieden met weinig huishoudens en 
bedrijven zijn relatief weinig windmolens en zonnevelden. 

3. Geclusterd: Duurzame opwek is op één of een enkele grootschalige locatie gerealiseerd, 
en wind en zon is gecombineerd. De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is 
efficiënter en landschappelijke waarde worden grotendeels behouden doordat in de 
gebieden buiten het cluster geen windmolens staan en zonnevelden zijn. De 
geclusterde locaties zijn ‘echte energielandschappen’.  

4. Landschap is leidend: Bij de integratie van windmolens en zonnevelden is 
voortgebouwd op de cultuurhistorische patronen en landschappelijke kenmerken. De 
schaal en maat van het landschap (open en meer besloten gebieden, en stedelijk en 
rust(iger) gebied) bepaalt welke duurzame energie inpasbaar is en op welke wijze. Het 
karakter van het landschap is gecombineerd met duurzame energie. Waarbij duurzame 
energie ook gebruikt is als economische motor voor landschapsherstel en -beheer.  

5. Cleantech identiteit: Duurzame opwek is toegepast vanuit het label Cleantech: 
‘ecomodernistisch en techniek’. Duurzame opwek is gekoppeld met schone landbouw, 
biodiversiteit, duurzame leefomgeving (mobiliteit en wonen), en innovaties. Dit is 
zowel kleinschalig als grootschalig toegepast op een beperkt aantal locaties. De 
identiteit van Cleantech is hiermee zichtbaar gemaakt.  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6 Uitwerking denklijnen 

In deelgroepen is aan hand van de vijf denklijnen gewerkt aan een nadere uitwerking van de 
opgave. Per benadering zijn de (on) mogelijkheden voor de ontwikkeling van grootschalige 
opstellingen voor windturbines en zonnevelden met elkaar verkend.   

6.1 Koppeling met infrastructuur 

WIND 

!   

Algemeen 
De plaatsing van windmolens langs de infrastructuur vindt de groep een goede invalshoek. Er 
wordt echter meegegeven dat de ruimte (uitgaande van de bestaande situatie en 
beschermingsregimes) langs infra in de praktijk vaak tegen valt.  
Als er voor deze benadering wordt gekozen is het van belang om een nieuw, groter, 
overkoepeld verhaal te maken, waarbij huidige belemmeringen en restricties worden herzien. 
Infra kan een perspectief bieden om andere gebieden open te kunnen houden.  

JA, mits: 
- De deelnemers zien mogelijkheden voor wind op verschillende locaties gekoppeld aan 

infrastructuur zoals nabij op- en afritten, verkeersknooppunten, verzorgingsplaatsen, 
laadstations. Kansen voor koppeling opgave aan de verbreding van de A1-zone. 

- Langs de A1 en de A50 ziet men eerder mogelijkheden voor clusters van turbines dan 
lijnopstellingen.  
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- Er is nader ruimtelijk onderzoek nodig om tot geschikte locaties te komen, die zijn op 
basis van de beschikbare ruimte nu onvoldoende voor handen. 

- Daar waar de infra de Veluwe doorsnijdt zijn er ruimtelijk mogelijkheden, maar ecologie 
(wespendief) vraagt om een oplossing.  

- De ontwikkeling van wind op de Veluwe zal een lange adem vragen. Ook vraagt dit 
samenwerking met aanliggende gemeenten.  

- Over windturbines langs (grotere) provinciale verschillen de meningen. De N332 bij 
Laren in het open broeklandschap wordt door de gemeente genoemd.  

- Langs het Twentekanaal zijn mogelijkheden, maar deze vragen gebiedsgerichte studie. 
- Koppelingen zoeken tussen infra en bedrijventerreinen. 
- Vanuit TLO wordt aangegeven dat wind overal kan, ook op agrarische gronden, mits er 

voldoende draagvlak is. 
- RWS geeft aan dat plaatsing langs de IJssel wel kan alleen als het elders niet mogelijk is. 

Alleen in combinatie met hoogwatervrije gebieden (zijn er weinig) 

NEE, tenzij 
- De algemene voorkeur is geen windturbines neer te zetten in de uiterwaarden van de 

IJssel vanwege de natuur- en landschapswaarden, de openheid en cultuurhistorie. 
- Vanwege de landschappelijke waarde is het Apeldoorns kanaal minder voor de 

handliggend. 
- Langs het spoor worden minder kansen gezien.  

Belemmeringen/ aandachtspunten: 
- Veel verspreid liggende bebouwing 
- Verzet vanuit de wijk De Maten Apeldoorn 
- Aanwezigheid wespendief langs A28 Veluwe 
- Defensieterreinen op Noord-Veluwe (geen bezoekers) 
- Afstandsnormen turbine-weg 
- Teuge, radarverstoring 

Toevoegen 
- ontwikkelingen, zoals verbreding A1 
- snelfietspaden 
- Spoor Lochem 
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ZON 

!  

JA, MITS 
- Voor zon gekoppeld aan infrastructuur A1 en A50 ziet men mogelijkheden rond 

knooppunt Beekbergen. De omgeving van het knooppunt A50/A1 biedt onder 
voorwaarden kansen voor zon. 

- Koppeling aan de verbreding van de A1-zone.  
- Ook koppeling aan op- en afritten, taluds, geluidswallen en knooppunten.  
- Nabij Apeldoorn (Ugchelen/ De Maten) ligt een kans voor een combi van zon en 

geluidsbescherming. Ook de Beekbergse Broek wordt genoemd (energie-etalage).  
- Restgronden langs spoorlijnen. Verkend de mogelijkheden van de ‘tussenzones’. 

NEE, tenzij 
- Langs de (grotere) provinciale wegen zijn kansen, maar niet iedereen deelt dat.  
- In combinatie met hoogspanningslijnen en kanalen als er voldoende meerwaarde is voor 

landschap en natuur 
- Gemeente Zutphen is geen voorstander van zon in de uiterwaarden. 

Belemmeringen/ aandachtspunten: 
- Verkeersveiligheid afstanden tot weg, bermbeheer, doorstroming verkeer. 
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6.2 Vraag en aanbod bij elkaar 

WIND  

!  

Algemeen 
Liander ziet vraag en aanbod liefst bij elkaar, dus geen wind op de Veluwe, maar nabij de stad 
en nabij onderstations. Daar waar nieuwe stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 

JA, mits 
Mogelijkheden voor wind worden vooral gezien bij bedrijventerreinen en gekoppeld aan 
infrastructuur. Ook dichtbij de woonkernen, maar dan gebundeld.  
Ook kleinschalig wind nabij de vraag/bebouwing. De flank van de Veluwe wordt genoemd.  
Voor wind zijn er veel kleine locaties mogelijk nabij woonkernen, maar deze vragen heel 
precies kijken. 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Defensieterreinen op Noord-Veluwe (geen bezoekers) 
- Laagvliegroutes, vliegvelden, radar 
- Beschermd stadsgezicht Zutphen 
- Gem. Zutphen: niet ten westen van Zutphen vanwege beschermd stadsgezicht 
- Op de Veluwe is geen vraag naar energie, dus volgens Liander geen goede plek voor wind.  
- Participatie van omwonenden wordt vaak als voorwaarde genoemd. 
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ZON  

!  

JA, mits 
- Zon kan bij alle industrieterreinen.  
- Rondom de kernen (groot en klein) wordt vaak genoemd als kansrijk.  
- Kansen voor zon in combinatie met versterking ecologische verbindingszones.  
- Ook recreatiegebieden worden genoemd, omdat het kan bijdragen aan bewustwording. 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Gem. Zutphen wil geen zon in de uiterwaarden.  
- Gemeente Lochem geeft aan geen zon te willen op essen en enken.  
- Financiële participatie 
- Op de Veluwe is geen vraag naar energie, dus volgens Liander geen goed plek voor zon.  
- Zon op landbouwgrond is vanuit de landbouw ongewenst. 
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6.3 Geclusterd 

WIND 

!  

JA, mits 
De groep ziet een aantal mogelijke locaties voor grote clusters, gekoppeld aan landschappen 
van grote schaal en andere grote (landschappelijke, ecologische) opgaven. 
Hierbij wordt aangegeven dat er bijvoorkeur gekozen wordt voor 1 of 2 grote clusters, 
waarmee andere delen van de regio kunnen worden ontzien. De ‘pijn’ wordt geconcentreerd. 
Kans is de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten.  

1. Energiecentrale Veluwe, hoog boven het landschap/ de bomen.  Gekoppeld aan omvormen 
naaldhout naar loofbomen (wind zaaien, loofbomen oogsten ..) 

2. In gebieden met weinig bewoning zoals noordelijke IJsselvallei.  
3. Gekoppeld aan grootschalige open landbouwgebieden 
4. Gekoppeld aan grootschalige natuuropgaven (wind zaaien, natuur oogsten ..) 
5. Gekoppeld aan infrastructuur (A1)  

- Gemeente Apeldoorn: creëer energielandschappen tbv. regionale werkgelegenheid (zon 
en wind zoveel mogelijk combineren), bijv. Teuge, Veluwe, langs A1 in ijsselvallei. 

- In het kleinschalige landschap een ‘coulissen-cluster’. 
- De LTO ziet mogelijkheden voor wind in combinatie met landbouwontwikkeling 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Participatie van omwonenden/ compenseren/ uitkopen 
- Afstemming met buurgemeenten over grotere clusters 
- Gebruik economische winst voor landschapsontwikkeling 
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ZON 

JA, mits 
- Gemeente Apeldoorn: creëer energielandschappen tbv. regionale werkgelegenheid (zon 

en wind zoveel mogelijk combineren), bijv. Teuge, Veluwe, langs A1 in IJsselvallei.  
- Concentreer zon bij bedrijven- en industrieterreinen.  
- Ook bermen en geluidswallen worden genoemd. 
- Zon als nieuwe invulling van ‘rood voor rood’ op agrarische bedrijven die saneren.  
- Zon in combinatie met natuurontwikkeling. Zon in een clustercombi met 

natuurinclusieve landbouw, versterken landschap, recreatie waterberging. 
- Op het vliegveld Teuge en Beekbergse Broek, Voorst Zuid. Langs infrastructuur. 

NEE, tenzij 
- LTO wil in principe geen zon op landbouwgrond (grond is nodig voor 

kringlooplandbouw). Het mag niet beperkend zin voor overige landbouwers, en zal in 
combinatie met landschapsherstel of natuurtontwikkeling moeten plaatsvinden.  

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Laagvliegroute 
- Verkeersveiligheid afstanden tot weg 
- Meerdere aanwezigen geven de voorkeur aan zoveel mogelijk zon in de bebouwde 

omgeving (op dak) en liever niet op de grond. 
- Dubbelruimtegebruik, combineer zon en wind 
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6.4 Landschap is leidend 

WIND 

!  

JA, mits 
Nagenoeg alle deelnemers zeggen:  
- Wind kan alleen onder specifieke (ruimtelijke) voorwaarden. 
- Vanuit landschap kiezen voor een landschap of samenhangend gebied, om daarmee de 

karakteristieken en contrasten te versterken.  

- Sluit aan bij grootschalige landschappen (bijvoorbeeld Veluwe, IJssel, ..)  
- Grootschalig wind boven de Veluwe, meekoppelen met verloofing (omvorming van naald 

naar loofbos) en nieuwe natuur langs A50. Wind boven Veluwe vraagt aandacht voor 
ecologie. 

- Kleinschalig als dorpsmolens bij de kernen op de flank van de Veluwe en bij de kleine 
bossen in het kleinschaliger gebied. 

- Aansluitend op de dynamiek van stad en infra (A1 en A50). Langs het Twentekanaal. 
- Gemeente Lochem ziet mogelijkheden voor wind in nieuwe energielandschappen in de 

jonge ontginningslandschappen.  
- Windturbines als nieuw ritme langs de rivier, in combinatie met rivierverruiming en bij 

waterfronten, met op de maat van de IJssel afgestemde turbines. Gelders Genootschap 
ziet grootschalig wind onder voorwaarden bij Noordelijke IJssel Vallei en verstedelijkt 
landschap rond A1.  

- GNMF beziet mogelijkheden voor wind altijd met een ‘ja, mits’: meekoppelen 
gebiedsopgaven landschap, biodiversiteit en natuur. Mogelijkheden voor wind boven bos, 
afhankelijk van de ecologisch waarden.  
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- Gemeente Lochem ziet wind in cultuurhistorisch waardevolle landschappen alleen onder 
voorwaarden.  

- Volgens gemeente Voorst is wind in relatie tot een ontwikkeling energielandschap 
Bussloo e.o. eventueel onder voorwaarden mogelijk. 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Een lijn van windturbines kan een erg dominant element zijn in het landschap en dat 

is niet altijd wenselijk.  
- Beschermd stadgezicht Zutphen 
- Gemeente Voorst: bestuurlijke afspraak= geen wind  
- Afstemming met Twente, Achterhoek. 
- Aandacht voor landschapsversterking, draagvlak/acceptatie, landschapsfonds. 
- Schaal afstemmen op schaal van het landschap. 

ZON 

!  

JA, mits 
In combinatie met andere functies 
In combinatie met het versterken van de karakteristieken van het landschap 

- Gem. Lochem wil zon gebruiken voor versterken basiskwaliteit landschap.  
- Zon bij randen van kernen, liever in grotere clusters dan heel veel kleine parken. 
- Gelders Genootschap: voor zon veel mogelijkheden, maar alleen onder voorwaarde van 

goede inpassing. 
- GNMF is van mening dat zon altijd moet meekoppelen gebiedsopgaven voor landschap, 

biodiversiteit en natuur.  
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- Gem. Voorst: zon kan grootschaliger in Broek- en heideontginningen, maar alleen met 
toevoeging van landschappelijke kwaliteit. In overige gebieden rekening houden met de 
schaal van het landschap.  

- Gem. Lochem: zon in NNN/ GNN/GO met zorgvuldige inpassing. 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Hoogwatergeul Vaassen-Wapenveld geen zon en geen wind mogelijk (?) 
- Gelders Genootschap: Niet in cultuurhistorisch waardevolle gebieden (beken, essen, 

flank), GNN en Veluwe 
- Gem. Voorst: geen zon in landgoederen en buitendijks gebied 
- Liever geen zon op landbouwgronden 
- Zon niet in lijnopstellingen langs infra (verstoort de  relatie met het landschap) 

- Zon als middel om meer kwaliteit achter te laten (landschap, natuur)  

Toevoegen 
- wateropgave, klimaatopgave, verdrogingmaatregelen 
- Bypass IJssel bij Zutphen 
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6.5 Cleantech identiteit 

Algemeen 
De agenda van de Cleantech biedt veel aanknopingspunten om de energieopgave aan te 
verbinden. Bij de uitwerking van deze denklijn worden door de groep een aantal principes 
genoemd. Deze zijn zowel ruimtelijk, als sociaal-economisch.  
Deze principes kunnen ook toegepast worden binnen de andere denklijnen.  
- Geen inpassing, maar integratie in het landschap en andere functies.  
- Meervoudig ruimtegebruik 
- Aandacht voor circulariteit 
- Energiegemeenschappen (iedere gemeenschap een eigen energiebron), afstemming op de 

maat van het landschap.  
- Slimme en nieuwe technieken, schone mobiliteit. 
- Zorgvuldig ruimtegebruik, tijdelijke locaties benutten, hoogwaardige leefomgeving 
- Slimme combinatie met vasthouden water op “natuurlijke” locaties 

WIND 

!  

JA, mits 
- A1- etalage. Wind als toegangspoort tot de regio: energieclusters langs de A1, IJssel en 

evt. in combinatie met retentie, langs infra en op bedrijventerreinen. Daarmee de cleanp-
tech regio ruimtelijk markeren en zichtbaar maken.  

- Coöperatieve windfarms vanuit naoberschap, mits er draagvlak is.  
- Windmolengemeenschappen (molengemeenschappen) bij de dorpen, waarin iedereen 

kan participeren.  
- Windturbines bij de ‘hotspots’ (circulaire bedrijventerreinen waar ook de energie-

installaties ook gerecycled gaan worden, waar ook opleiding en productie plaats vindt) 
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- Wind boven bos (Veluwe): benutten van de mogelijkheden, om daarmee de rest van de 
regio vrij te houden 

- Wind combineren met ruilverkaveling? 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Leefbaarheid 
- Waterschap: niet op Veluwe, wel clustering zon-wind/ vraag-aanbod 
- Wind boven bos <> PAS-discussie, ecologie (N2000) 

ZON 

!  

JA, mits 
- Eerst optimaliseren binnen de bebouwde omgeving (zorgvuldig ruimtegebruik), naast 

daken benutten van parkeerterreinen, open veldjes, etc. 
- Zoek naar combinaties van zonnevelden met andere functies: 
-
- Combineren met windparken 
- Combineren met nieuwe natuur 
- Klimaatbestendig watersysteem: drijvende parken of semi-drijvende parken op het water 

op de IJssel, Berkel, hoogwaterverbinding Veessen-Wapenveld. 
- Overdekte parkeerplaatsen, fietspaden, infrastructuur. 
- Intergratie in snelfietspaden.  
- Slimme, schone infrastructuur (waterstof-hubs) 
- Gebruik zon in nieuwe toepassingen en als studieopbject voor aantrekken bedrijvigheid 

en kennisontwikkeling. Zon op/bij bedrijventerreinen, langs infra nabij onderstations.  
- Kleine turbines op bedrijventerreinen. 
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- Op landbouwgronden met verticale panelen of slimme nieuwe mobiele installaties. 
Dubbelgebruik door hoge panelen op landbouwgrond.  

- Zonneparken langs A1, als visitekaartje 
- Coöperatieve zonneparken, als er voldoende draagvlak is. 
- Zon in natuurontwikkelingsgebieden mits dit meerwaarde oplevert. 
- Op dijken. 

- Gem. Heerde: kleinschalig het nieuwe grootschalig maken, integratie in het landschap 
- Waterschap ziet kansen op terreinen waterschap (dijken, rwzi’s, icm waterberging). Langs 

snelwegen, op geluidswallen. 

Belemmeringen/ aandachtspunten 
- Tegengaan degradatie landbouwgrond 
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7 Conclusies 

Ja, mits 
Vrijwel alle genoemde ontwikkelingen vallen in de categorie ‘ja, mits’. Er worden veel 
mogelijkheden gezien, maar overal is het van belang rekening te houden met de kwaliteiten 
van het landschap, belangen van bewoners, natuurwaarden, etc. Aangegeven wordt dat aan 
alle energieprojecten kwalitatieve voorwaarden moeten worden gekoppeld. 

nee, tenzij 
De gebieden binnen de veiligheidszones (buiten de blauwe gebieden op de kaart) moeten niet 
bij voorbaat uitgesloten worden. Mogelijk zijn deze gebieden nodig om tot grotere, 
samenhangende projecten te komen. Beschouw ze als ‘nee, tenzij’. 

Keuzes maken 
De denklijnen hebben samenhang en kunnen elkaar op een aantal vlakken goed aanvullen.  

Maar is het ook belangrijk om heldere keuzes te maken. Niet overal energieparken en wees 
spaarzaam met grotere clusters. Behoud van de kwaliteiten van de regio speelt een 
belangrijke rol. Ook voor de economische betekenis en leefkwaliteit van de gebied.  

Kies voor heldere concepten: de impact van de transitie richting grootschalige wind- en 
zonne-energie is enorm. Heldere concepten maken deze impact dragelijk. Kies ervoor om 
voor grotere landschappelijke eenheden of gebieden een of enkele ruimtelijke bouwstenen 
toe te passen. 

Houdt ‘lucht’ tussen de concepten zodat ze afzonderlijk beleefbaar blijven. Tussen grotere 
windclusters moet bij voorkeur 5 tot 8 km ruimte blijven. Zonnekavels hebben per concept 
een andere korrelgrootte maar vragen ook om tussenruimte om zo samenklontering te 
voorkomen.  

Cleantech identiteit is het uitgangspunt 
De vijfde denklijn ‘de identiteit van de Cleantech regio’ moet voor alle scenario’s gaan gelden. 
De regio staat voor de hierin beschreven waarden en ambities. Alle zon en windprojecten 
moeten deze identiteit gaan uitdragen.  

Altijd meerwaarde 
‘Eigenlijk zouden we altijd moeten streven naar een win-win situatie en naar integraliteit.’ 

‘Meerwaarde = Voorwaarde; we moeten ons altijd de vraag stellen wat levert het nog meer op 
dan energie.’ 

Bij zonne-energie moet worden gezocht naar meervoudig ruimtegebruik en 
meekoppelkansen voor andere gewenste ontwikkelingen zoals landbouwtransitie, 
natuurbouw, klimaatbestendigheid. 
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Afstemmen omgeving 
Het ‘RES-bod’ vraagt afstemming met aanliggende gemeenten / RES- regio’s. Er kunnen 
geen keuzes los voor dit gebied gemaakt worden. Wind heeft impact op een groter gebied. 
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T. Straatsma , Gemeente Apeldoorn 
Ghada Sukkar, Waterschap Vallei Veluwe 
Harold van Ganzenwinkel, Gemeente Apeldoorn 
Henk Posthuma, Gemeente Epe 
Johan Willemsen, Provincie Gelderland 
Jan Wesseldijk, Gemeente Voorst 
Kees Verspui, Cleantech Regio 
Marcel van der Maal, Cleantech Regio 
Paul Blankman, Gemeente Brummen 
Peter Brokke, Waterschap Rijn en Ijssel 
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Uko Post, Gemeente Zutphen 
Stef Aerts, Liander 
Tjitske Osinga, Gemeente Lochem 
Wouter Buiten, Gemeente Heerde 
Ivo Gelsing, Recron 
Erik Spaink, Zelfstandig beleidsadviseur 
A. Groen, Gemeente Zutphen 
A. Stortelder, Gemeente Lochem 
Niels Noordstar, Ministerie Defensie  
Jelleke Bosma, Gemeente Voorst 
Sjoerd Sibbing, Provincie Gelderland 
Stephan van Aagten, Alliander 
Arjan Kisjes, Gemeente Epe 
Tonnie Tekelenburg, Lochem Energie 
Jacob Spronk, Gemeente Heerde 
Petra Kuijlaars, Gemeente Apeldoorn 
Marieke Boutkan, Gemeente Apeldoorn, Cleantech Apeldoorn 
Nils Leemans, Rijkswaterstaat 
J. vd Kamp, LTO 
B. van Benthem, Techniek Nederland 
R. Haijtink, LTO 
Marja Hamilton-Huisman, Rijkswaterstaat oost-NL 
Evelyne van de Vlekkert, Cleantech Regio 
Hans Kluijfhout, Cleantech Regio 
Elsbeth Leuvenink, Cleantech Regio 
Anne ten Brummelhuis, Gemeente Apeldoorn 
Henri Stakenburg, Omgevingsdienst Veluwe Ijssel 
Inge Vleemingh, Provincie Gelderland
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