Beoordeling

Pilot grootschalige energieprojecten

Achtergrond
Beleidskader Putten
Energieneutraal in 2050
Verkenning / Proef RES;
OverMorgen
Discussienota en beleidskader;
Grootschalige Energieopwekking

Klimaatakkoord (rijk)
Meer duidelijkheid over RES, WTV, etc.
Uitvoering Pilot Grootschalige
Energieopwekking

2

Proces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Vaststelling beleidskader;
Uitvraag aan de samenleving;
Aanvragen op diverse wijzen verzameld;
Toets op harde belemmeringen uitgevoerd;
Intakegesprekken met 10 initiatiefnemers;
10 Initiatiefplannen verzameld.

Deel A

Initiatiefplannen

10 Intakegesprekken gevoerd:
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NR

Naam

Initiatiefnemers

Plan ingediend

1

Kromme Koesteeg: zonnepark

Röell i.s.m. Ecorus

Ja

2

Poolseweg: zonnepark

Zeta Energy Systems

Nee

3

Huinen-Noordoost: zonnepark en wind

Roordink i.s.m. BestWatt

Ja

4

Energieplan A28: windpark

Innogy

Ja

5

Vleessteeg: zonnepark

Timmer i.s.m. SolarEnergyWorks

Ja

6

Zonnepark diverse locaties:

Van den Hul

Ja > 3 stuks

7

Grasraffinage en biovergisting

Indugras Holding BV

Nee

8

Leembruggerweg: zonnepark

Zonnestroom i.s.m. De Ridder

Ja

9

Voordijksewind: windpark

Van Winkoop

Ja

10

Arkemheenseweg: zonnepark

Timmer/Van de Vlekkert

Ja

Geen gesprekken met:
- 5 externe ontwikkelaars afgewezen;
- 1 locatie afgewezen ivm Natura2000 gebied;
- Gesproken met lokale ondernemer die wil investeren in transitie.

Ingediende initiatiefplannen
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NR

Naam

Initiatiefnemers

1

Kromme Koesteeg: zonnepark

Ecorus/IGEV i.s.m. Röell

2

Huinen-Noordoost: zonnepark en wind (kleinschalig)

BestWatt i.s.m. Roordink

3

Voordijksewind: windpark

BestWatt i.s.m. Gerard van Winkoop

4

Keizerswoert: zonnepark

5

Cleenhorsterweg: zonnepark en wind (kleinschalig)

6

HooiWatt: zonnepark en wind (kleinschalig)

7

Arkemheenseweg: zonnepark

Timmer/Van de Vlekkert i.s.m. IGEV

8

Energieplan A28: windpark

Innogy

9

Vleessteeg: zonnepark

Fam. Timmer i.s.m. SolarEnergyWorks

10

Leembruggerweg: zonnepark

Zonnestroom i.s.m. De Ridder

Van den Hul i.s.m. Maximaal Advies/Van
Westreenen
Van den Hul i.s.m. Maximaal Advies/Van
Westreenen
BestWatt/Van den Hul i.s.m. Van
Westreenen

Overzichtskaart
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Deel B

Toelichting beoordelingsmethodiek

Beoordeling initiatiefplannen (1/2)
• Beoordeling adhv het beleidskader op 4 aspecten:
Duurzaamheid

• In hoeverre draagt het initiatief bij aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente,
• past het binnen de vigerende kaders
• en wat is de realisatietermijn?

Communicatie

• is de voorgestelde communicatiestrategie voldoende
zorgvuldig en leidt dit wss. tot het gewenste resultaat
(draagvlak)?

Participatie

Ruimtelijke inpassing
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• In hoeverre wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn te
aanzien van participatie (lokaal
eigenaarschap/participatieplan)
• en kan het lokale bedrijfsleven meeprofiteren?
• is er sprake van een navolgbare locatiekeuze,
• meervoudig grondgebruik
• en een goede ruimtelijke inpassing op basis van het
landschapsplan?

Beoordeling initiatiefplannen (2/2)
In de pilot zoektocht naar initiatiefplannen met:
• Focus op publieke meerwaarde;
• Eerlijke lusten- en lastenverdeling;
• Een goede kans van slagen;
• Een bijdrage aan een positief imago voor
duurzame energieopwekking!
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Deel C

Toelichting beoordeling

Zonnepark
Kromme
Koesteeg

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Kleinschalig zonnepark (1,4 ha); belangrijk als economische drager voor instandhouding
landgoed.

Communicatie

Gesprekken met omwonenden; vraag hoe wordt het gesprek met de omgeving vormgegeven.

Participatie

Tot 50% lokaal eigenaarschap is mogelijk.

Ruimtelijke inpassing

Logische plek, goed ingepast, meervoudige grondgebruik middels kleinvee.

Vervolg
12

Ja

Goed en compleet plan; ruimtelijke passend en belangrijk voor instandhouding landgoed.
Lokale participatie kan nog beter worden uitgewerkt.

Huinen
Noordoost

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Kleinschalig zonnepark (2,44 ha) met twee kleine turbines en een energy experience center.

Communicatie

Er wordt op met verschillende middelen op verschillende momenten informatie verstrekt, dat is
sterk. Vraag: hoe worden omwonenden betrokken bij het ontwerp. Alle communicatie wordt bij
de gemeente gelegd; dit moet een gedeelde verantwoordelijk zijn.

Participatie

Dit project is 100% lokaal eigendom; geen plannen voor participatie vanuit de omgeving.

Ruimtelijke inpassing

Goed ingepast in multifunctioneel gebied, ook aandacht voor recreatie. Kleine windmolens zijn
een aandachtspunt.

Vervolg
13

Ja

Mooi initiatief. Dit project kan een vliegwiel zijn voor energietransitie in Putten vanwege het te
ontwikkelen experience center. Communicatie naar de omgeving en lokale participatie
verdienen nadere uitwerking evenals de inpassing van de kleine windmolens.

Voordijkse
Wind

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Windturbines leveren veel stroom op. Nadenken over turbines ook i.r.t. andere ontwikkelingen.
Koelvrieshuis op deze locatie lijkt niet gepast; ook geen onderdeel van pilot.

Communicatie

Communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Eigen projectcommunicatie wordt
gemist; zeker bij windmolens is dit van groot belang.

Participatie

100% lokaal eigendom; open houding voor participatie uit omgeving maar nog beperkt
uitgewerkt. Lokale verkoop van stroom en lokale werkgelegenheid.

Ruimtelijke inpassing

Integraal plan mist en visualisaties vanuit dorp e.d.

Vervolg
14

Anders

Windontwikkeling op een navolgbare locatie. Voor een eventueel vervolg is instemming van de
commissie EBenO en afstemming op Energieplan A28 nodig (zie ook vervolg).

Keizerswoert

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Groot zonnepark (6 Ha) dat op relatief korte termijn gerealiseerd kan worden inclusief de
aanleg van een recreatieve route.

Communicatie

Te weinig concreet; niet helder wordt hoe omgevingsdialoog wordt vormgegeven.

Participatie

Dit zonnepark is 100% lokaal eigendom, waarbij de doelstelling is dat 50% van de opgewekte
elektriciteit gebruikt gaat worden door particulieren en bedrijven in Putten

Ruimtelijke inpassing

Aansluitend aan het bedrijventerrein, verstopt in het bos. Wel waardevol gebied. Kansen voor
lokale koppeling en meekoppelkansen. Aandacht nodig voor beheer, gebruik en plus voor
natuur en landschap.

Vervolg
15

Ja, mits

Dit plan kan een vervolg krijgen wanneer participatie en communicatie verder worden
uitgewerkt en de initiatiefnemer aantoonbaar maakt dat de ruimtelijke impact gecompenseerd
kan worden door een daadwerkelijke meerwaarde voor natuur en landschap te realiseren.

Cleenhorsterweg

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Dit betreft een grootschalig zonnepark (5,2 ha) in combinatie met enkele kleine windturbines.
Ook is het plan om hier een installatie voor opslag (waterstof en methaanproductie) te
realiseren in combinatie met parkeren waar elektrische en waterstofauto’s kunnen laden/tanken.

Communicatie

Locatie met flinke impact; omgevingsdialoog wordt voorgesteld. Niet duidelijk wat dit inhoud.

Participatie

100% lokaal eigendom. Daarnaast wordt voorgesteld om energie lokaal te verkopen en een
groen collectief op te richten waarin inwoners en bedrijven kunnen participeren. Dit verdient
nadere uitwerking.

Ruimtelijke inpassing

Veel impact in het gebied. Kans of bedreiging? De vraag is hoe dit initiatief ook daadwerkelijk
de kwaliteit van het gebied kan gaan versterken.

Vervolg
16

Ja, mits

Mooi initiatief vanuit opwek, opslag (waterstof en methaanproductie) en duurzame mobiliteit.
Twijfels bij windmolens en realiseerbaarheid en haalbaarheid. Alvorens medewerking te
verlenen is nadere uitwerking nodig.

HooiWatt

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Helder energieconcept. Geen meekoppelkansen voor lokale gemeenschap.

Communicatie

Geen heldere communicatiestrategie; wordt met name bij de gemeente neergelegd.

Participatie

100% lokaal eigenaarschap, ingezet wordt op 20% participatie als er animo is.

Ruimtelijke inpassing

De locatie is geschikt, al is er sprake van een agrarisch gebied. Een goede inpassing en een plus
voor het gebied wordt gemist.

Vervolg
17

Nee,
tenzij

De locatie is geschikt al is er sprake van landbouwgrond. Het plan is echter nog te beperkt
uitgewerkt voor wat betreft participatie en communicatie. Ook wordt een plus met betrekking
tot de lokale omgeving en de landschappelijke inpassing gemist. Het plan kan alleen doorgang
vinden als deze punten worden verbeterd.

Arkemheenseweg

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Zonnepark van 2,5 ha voor eigen doelstelling, de maatschappelijke meerwaarde van dit project
is te beperkt.

Communicatie

De communicatiestrategie is goed uitgewerkt, maar er blijkt beperkt draagvlak in de omgeving.

Participatie

100% lokaal eigenaarschap; familie eigendom. Middels crowdfunding 20% participatie vanuit
de omgeving door inwoners en minimaal 2 lokale bedrijven. Meer participatie mogelijk door
vergroting van het park.

Ruimtelijke inpassing

Veel omwonenden, aanzicht vanaf het spoor en agrarisch gebied. Maar vanuit ruimtelijk
perspectief er geen harde belemmeringen.

Vervolg
18

Nee,
tenzij

Het plan voldoet aan de vereisten; ruimtelijk zijn er geen harde belemmeringen. De publieke
meerwaarde van dit initiatief is vooralsnog echter (te) beperkt. Ook blijkt er beperkt draagvlak
in de omgeving waardoor wij dit project minder geschikt vinden voor de pilot.

Energieplan
A28

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Windturbines leveren veel op in het gebied.

Communicatie

Er is goed nagedacht over de communicatie; nader uit te werken is hoe het draagvlak hiervoor
vergroot kan worden door gemeente, buurtverenigingen, e.d.

Participatie

Tot 50% lokaal eigenaarschap mogelijk. Volop ruimte voor participatie door bijv. dorpsmolen,
winddelen of andere constructies.

Ruimtelijke inpassing

Compleet plan; project met veel impact op de omgeving, voorleggen aan de raadscie.

Vervolg
19

Anders

Windontwikkeling op een navolgbare locatie. Voor een eventueel vervolg is instemming van de
commissie EBenO en afstemming op het initiatiefplan Voordijkswind nodig (zie ook vervolg).

Vleessteeg

Onderwerp

Oordeel

Duurzaamheid

Toelichting
Grootschalige zonnepark (5,3 ha) op een geschikte locatie.

Communicatie
Participatie

Duidelijk en goed stappenplan voor communicatie en participatie; deze moet nog gekoppelde
worden aan de lokale situatie.

Ruimtelijke inpassing

Project wordt goed ingepast; meervoudig grondgebruik en samenwerking met bijenvereniging.

Vervolg
20

Ja

Geschikt locatie en goede inpassing. Eveneens een heldere visie op participatie en
communicatie, maar deze moet nog beter toegespitst worden op de lokale situatie. Voorkomen
moet worden dat wanneer participatie mislukt een traditionele (geen lokale) ontwikkeling
wordt gerealiseerd.

Leembruggerweg

Onderwerp

Oordeel

Toelichting

Duurzaamheid

Groot project; veel opbrengsten. Wel in gebied met agrarisch bedrijvigheid.

Communicatie

Geen uitgewerkte communicatieplan/ -strategie aanwezig.

Participatie

Nog geen participatieplan. Mogelijkheid om grond te verpachten. Voorstel voor lokale verkoop
van stroom en externe beheermaatschappij.

Ruimtelijke inpassing

Mogelijk hoogwaardige landbouwgrond. Landschapsplan ontbreekt. Geen harde
belemmeringen op deze locatie.

Vervolg
21

Nee

Aanvraag is niet compleet voor wat betreft communicatie en participatie. Vooralsnog zijn er
vanuit ruimtelijk oogpunt geen harde belemmeringen op deze locatie. Wel is hier sprake van
landbouwgrond in een gebied met volop agrarisch bedrijvigheid.

Samenvatting beoordeling
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NR Naam

Beoordeling

1

Kromme Koesteeg: zonnepark

Ja

2

Huinen-Noordoost: zonnepark en wind (kleinschalig)

Ja

3

Voordijksewind: windpark

Anders

4

Keizerswoert: zonnepark

Ja, mits

5

Cleenhorsterweg: zonnepark en wind (kleinschalig)

Ja, mits

6

HooiWatt: zonnepark en wind (kleinschalig)

Nee, tenzij

7

Arkenheemseweg: zonnepark

Nee, tenzij

8

Energieplan A28: windpark

Anders

9

Vleessteeg: zonnepark

Ja

10

Leembruggerweg: zonnepark

Nee

Deel D

Vervolgtraject

Bestuurlijk vervolgtraject
• Principestandpunt door B&W.
• Vanavond dialoogavond; delen informatie.
• Consultatie van de commissie EBenO op 14
oktober; a.d.h.v. twee vragen:

– Bevindingen ten aanzien van positief
beoordeelde initiatieven?
– Sonderen draagvlak voor wind?
• Daarna definitief go/no besluit door college.
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Vervolgtraject initiatieven
• Sluiten intentieovereenkomsten met 5 positief
beoordeelde initiatieven;
• Verder uitwerking plannen (zie verbeterpunten);
• Per project opstarten van de ruimtelijke
vervolgprocedure en toestemming vragen aan
de raad.
• NB. Windinitiatieven afhankelijk van draagvlak
in commissie > Hoe dan ook apart traject.
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Evaluatie beleidskader

• De scope van het beleidskader:

– Grootschalige windenergie: voorgesteld wordt om dit uit
het lokale beleid te halen en hier geen apart
gemeentelijke beleid voor te ontwikkelen (RES).
– Voorgesteld wordt het kader te beperken tot alleen
zonneparken en kleine windturbines;
– Waarbij kleinschalig zon voor eigen verbruik op eigen
grond en zonneparken op recreatieterreinen (cfm.
recreatiebeleid) niet vallen onder dit kader.

• Beeldkwaliteitseisen voor kleine windturbines
toevoegen.
• De eis met betrekking tot het lokale eigenaarschap
verdient aanscherping:
– is dit een eis of ambitie (hardheid),
– is 100% lokaal eigendom bij 1 eigenaar ook akkoord,
– wat als dit niet lukt?
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Evaluatie Werkwijze
– De werkwijze om initiatieven te
verzamelen als onderdeel van een
pilot is goed bevallen!
– Gedacht wordt om deze aanpak om te
vormen in een regulier werkwijze die
jaarlijks of tweejaarlijks terugkeert.
• Nieuwe pilot/uitvraag in 2021?
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