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Managementsamenvatting
Wat is onderzocht?
De potenties van vijf duurzame-energie-technieken in de regio Noord-Veluwe zijn onderzocht. Gekeken is naar
locaties waar toepassing voor de hand ligt, op basis van technische, financiële, juridische en organisatorische
criteria. Op basis hiervan ontstaat een objectief ruimtelijk kader dat de vraag “wat kan waar?” beantwoordt, op
weg naar een klimaatneutrale regio. De kaart biedt een afweging tussen zowel technieken als locaties en vormt
daarmee slechts de opmaat tot projecten. Het maken van keuzes tússen verschillende opties is dus expliciet
een vervolgstap.
Waarom is dit onderzocht en wat hebben de regio gemeenten hieraan?
Om alle operationele activiteiten in de regio te verbinden met strategische doelstellingen van de regio, is
inzicht benodigd in de lokale (on)mogelijkheden: wat zijn de technieken die goed passen bij de regio en op
welke plekken ligt toepassing ervan voor de hand? Hoe verhouden de potenties zich tot de concrete
duurzaamheidsdoelstellingen? De antwoorden op deze vragen komen in deze studie naar voren. De
energiepotentiekaart kan daardoor aan de basis staan van een breed gedragen visie op de toekomstige
energiehuishouding van de regio. Tegelijkertijd kunnen de regio en de individuele gemeenten de kaart
gebruiken als toetssteen om de samenhang te waarborgen tussen alle projecten die zij op het operationele
niveau ontplooien. De gemeenten kunnen bovendien gericht de discussie aangaan met inwoners, bedrijven en
organisaties over (locaties voor) duurzame-energie-opwekking; de kaart is daarvoor de objectieve ruimtelijke
onderlegger die als “praatplaat” kan fungeren.
Wat zijn de uitkomsten?
De klimaatneutraliteitsdoelstelling is een forse opgave voor Noord-Veluwe, hoewel het technisch mogelijk is
deze doelstelling te behalen. Zowel de gebouwde omgeving als het buitengebied zal dan echter een
gedaanteverandering moeten ondergaan. Op het niveau van de technieken is het volgende geconstateerd:










De inpassing van grootschalige windturbines is mogelijk in de regio. Diverse zoekgebieden zijn
gedefinieerd en de inschatting is dat ruimte vrijgemaakt kan worden voor ten minste 38 turbines.
Wind is onmisbaar op weg naar een klimaatneutraal studiegebied.
Zonne-energie biedt veel kansen in de regio, zowel in de gebouwgebonden variant als in de
grondgebonden variant, via coöperatieve exploitatie. De organisatorische haalbaarheid van project op
dit gebied varieert in de regio ten gevolge van diversiteit qua postcoderozen.
WKO is een niet te missen kans voor het verduurzamen van de warmte- en koudevraag. In de
gemeente zijn enkele verbods- en restrictiegebieden aanwezig, maar het merendeel van de
ondergrond biedt prima aanknopingspunten voor toepassing ervan. Kansen liggen met name in de
gezondheidszorgsector, in de utiliteit en op ontwikkellocaties.
Biomassa kan in de regio voor een deel een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het aanbod van
biomassa is weliswaar relatief groot, maar de mogelijke output ervan is alsnog betrekkelijk klein. In de
regio zijn wenselijke locaties van conversie onderscheiden van minder wenselijke voor wat betreft de
diverse technieken.
Een restwarmteproject is in theorie denkbaar op zes verschillende locaties in de regio.

De uitdaging om de warmtevoorziening te verduurzamen is substantieel groter dan de opgave om de
elektriciteitsbehoefte te vergroenen, gezien de bovengenoemde potenties van de technieken. Geothermie
biedt mogelijk goede kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de bestaande bouw, maar
de (ondergrondse) potentie hiervan is momenteel onduidelijk (wegens een gebrek aan boringsdata).
Wat is het vervolg?
De energiepotentiekaart kan worden uitgedragen als de ruggengraat van nader te bepalen beleid op het gebied
van duurzame energie. De kansen die in deze studie zijn geduid, kunnen stuk voor stuk en stap voor stap verder
richting (project)ontwikkeling worden gebracht. Hierbij dient benadrukt te worden dat de energiepotentiekaart
de scope heeft van duurzame-energie-opwekking. Beleid en initiatieven wat betreft energiebesparing worden
buiten beschouwing gelaten, maar zijn uiteraard evenzeer van groot belang op weg naar een lokale, schone,
betaalbare en betrouwbare energievoorziening in de regio Noord-Veluwe. De leer van de Trias Energetica eerst besparen, dan duurzaam opwekken - vormt daarbij een zinvolle leidraad.
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1

Inleiding

1.1

Een duurzame Noord-Veluwe

De “klimaatgemeenten” binnen regio Noord-Veluwe onderschrijven het belang van een schone,
betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De gedeelde overtuiging bestaat dat lokaal
geproduceerde duurzame energie een bijdrage kan leveren aan sociaal-economische ontwikkeling en
tegelijkertijd het milieu kan ontlasten van broeikasgassen, die vrijkomen bij de conventionele
productie van ‘fossiele’ energie.
De laatste jaren zijn al heel wat rendabele productiemiddelen van duurzame energie gerealiseerd
binnen de acht gemeenten in kwestie (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Oldebroek,
Nunspeet en Putten). Voorbeelden hiervan zijn PV-installaties (honderden), WKO-systemen en
zonnecollectoren. Desondanks resteert een substantiële vraag naar lokaal opwekvermogen om op
termijn een klimaatneutrale regio te kunnen zijn.

Figuur 1: Een regionale routekaart kan fungeren als brug tussen een concrete strategische doelstelling
op het gebied van duurzaamheid en alle activiteiten die op het operationele niveau worden ontplooid.

1.2

Doelstelling energiepotentiekaart

Om alle operationele activiteiten te verbinden met de genoemde strategische doelstelling, is inzicht
benodigd in de lokale (on)mogelijkheden: wat zijn de technieken die goed passen bij de regio en op
welke plekken ligt toepassing ervan voor de hand? De antwoorden op deze vragen komen in deze
studie naar voren. Daarbij worden kansen vanuit technische, financiële, juridische en
organisatorische perspectieven belicht.
De energiepotentiekaart is dus een beleidsinstrument dat op objectieve wijze de vraag wat kan
waar? beantwoordt, waarbij het gaat om vijf duurzame-energie-technieken: windenergie, zonneenergie, warmte-en-koude-opslag (hierna: WKO), biomassa en restwarmtebenutting. De kaart kan
aan de basis staan van een breed gedragen visie op de toekomstige energiehuishouding van de regio.
Tegelijkertijd kunnen de regio en de individuele gemeenten de kaart gebruiken als toetssteen om de
samenhang te waarborgen tussen alle projecten die zij op het operationele niveau ontplooien. Het
gaat hier expliciet om duurzame opwek van energie. Conform de leer van de Trias Energetica vormt
energiebesparing evenzeer een wezenlijk (en het eerste) onderdeel van de route naar een
klimaatneutrale regio: iedere m³ gas of kWh die niet wordt verbruikt, hoeft immers ook niet
(duurzaam) te worden opgewekt.
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1.3

De energiepotentiekaart als beleidsinstrument

Met de energiepotentiekaart hebben de samenwerkende gemeenten een beleidsinstrument in
handen waarmee zij gericht de discussie kunnen aangaan als het gaat om duurzame-energieopwekking. De regio en de gemeenten beschikken vanaf nu over een objectieve en gefundeerde
ruimtelijke afweging, over een maatwerkoplossing voor duurzame energie die op het ambtelijke en
bestuurlijke niveau richting geeft aan het maken van keuzes en het leggen van prioriteiten, met het
oog op projectontwikkeling.
Het is ten slotte belangrijk om duidelijk te maken waar de energiepotentiekaart niet toe dient. De
kaart vertegenwoordigt bijvoorbeeld niet de standpunten dan wel voorkeuren van het Rijk, de
provincie Gelderland en/of de regiogemeenten: er wordt puur gekeken naar de lokale werkelijkheid
in het studiegebied en de (theoretische) aanknopingspunten die hier zijn voor de toepassing van
duurzame-energie-technieken. De kaart biedt een afweging tussen zowel technieken als locaties en
vormt daarmee slechts de opmaat tot concrete projecten. Het maken van keuzes tússen
verschillende opties is dus expliciet een vervolgstap.

1.4

Opbouw rapport

In het volgende hoofdstuk worden de generieke kenmerken van de genoemde duurzame-energietechnieken bondig toegelicht. De uitkomst hiervan is een overzicht aan criteria die van invloed zijn op
de ruimtelijke toepassingsmogelijkheden van de technieken in kwestie.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de lokale behoefte aan energie in het studiegebied bepaald. Dit is
van belang omdat de toepassingsmogelijkheden van bepaalde energietechnieken afhankelijk zijn van
de ruimtelijke verdeling van de bovengrondse energiebehoefte.
In hoofdstuk 4 worden op basis van de verworven kennis en de criteria de (on)mogelijkheden van de
technieken in een kaartbeeld gevat. Per techniek wordt een kaart gemaakt waaruit blijkt op welke
plekken toepassing voor de hand ligt. In hoofdstuk 5 worden de kaartlagen gestapeld en wordt de
totale energiepotentiekaart van de regio Noord-Veluwe gepresenteerd. Ten slotte volgen in
hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen.

1.4

Gebruikte eenheden

Energie is een centraal begrip in dit onderzoek. In de volgende hoofdstukken worden de vraag naar
en het aanbod van energie op verschillende manieren verklaard. De internationaal geaccepteerde
eenheid van energie is de joule (J); afgeleiden hiervan staan in de tabel hieronder weergegeven.
Naast de joule wordt energie in deze rapporatge gekwantificeerd in watturen: 1 joule staat gelijke
aan een wattseconde en dus aan 1/3.600 wattuur. De verhouding tussen een wattuur, een
kilowattuur (kWh), megawattuur (MWh), een gigawattuur (GWh) et cetera is op eenzelfde manier uit
de tabel af te leiden. Ten slotte wordt de kubieke meter aardgas(equivalent) gebruikt om de
energiebehoefte aan te duiden. Een kubieke meter gas uit het Slochterenveld bezit een
energiewaarde van circa 35,17 MJ.
joule (J)
1
wattuur (Wh)

kilojoule (kJ)
1*10³
kilowattuur
(kWh)

megajoule (MJ)
6
1*10
megawattuur
(MWh)

gigajoule (GJ)
9
1*10
gigawattuur
(GWh)

terajoule (TJ)
12
1*10
terawattuur
(TWh)

petajoule (PJ)
15
1*10
petawattuur
(PWh)
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2

Locatieonafhankelijke criteria

In deze studie staat de ruimtelijke duiding van kansen voor duurzame-energie-technieken centraal.
Los van de werkelijkheid binnen de acht gemeenten, kan reeds een algemeen beeld worden
geschetst van de ruimtelijke indicatoren voor de toepassing van de duurzame-energie-technieken.
Wind
Grootschalige windturbines hebben een forse weerslag op de leefomgeving. De toepassing ervan is
dan ook voorbehouden aan locaties die aan de nodige criteria voldoen. Met het oog op overlast door
geluid en slagschaduw is plaatsing binnen een zone van 400 meter rond bebouwde kommen.
Daarnaast is het zaak rekening te houden met diverse natuurwaarden (EHS/Natura 2000/
waardevolle landschappen/stiltegebieden), vliegverkeer, risicozoneringen, radarposten van Defensie,
archeologische waarden, beschermde stads- en dorpsgezichten en straalpaden. Uiteraard worden
windturbines bij voorkeur geplaatst op locaties waar het aanbod van wind ruim voorhanden is.
Zon-PV
Voor de rendabele toepassing van zonne-energie is schaduw- en obstakelvrij dakvlak benodigd met
een zonoriëntatie tussen het zuidoosten en zuidwesten. Daken van monumenten of binnen stads- en
dorpsgezichten bieden niet per definitie kansen voor de installatie van zonnestroomsystemen, gezien
een mogelijke vergunningplicht. Naast het dakvlak zijn ook beschikbare gronden interessant voor de
(collectieve) opwek van zonnestroom. Coöperatieve exploitatie via de belastingkortingsregeling uit
het Energieakkoord is hiervoor de financiële ruggengraat. Braakliggende terreinen bieden vaak goede
kansen voor de realisatie van dergelijke zonneweides. Gezien de noodzaak om de geproduceerde
stroom in de nabijheid af te zetten, is het aantal omwonenden hierbij een relevant gegeven.
Warmte-en-koude-opslag (WKO)
WKO is een bewezen rendabele duurzame techniek. WKO kan niet overal worden toegepast, doordat
diverse ongewenste gevolgen kunnen optreden (schade aan bodemlagen, veranderingen in
grondwaterstromen of de grondwaterstand en wijzigingen in het chemisch evenwicht op een plek).
Omdat de vrijkomende temperaturen relatief laag zijn, is toepassing voorbehouden aan systemen die
geen hoge temperaturen vereisen, zoals vloer- en wandverwarming. De meeste woningen hebben
echter andere verwarmingssystemen en een beperkte koudevraag. Daarom wordt WKO met name
toegepast binnen (grote) kantoren, industrieterreinen of de glastuinbouw, maar nieuwbouwwoningen zijn ook kansrijk voor collectieve systemen. De ondergrondse situatie is zeer relevant bij
het vaststellen van WKO-kansen: de bodemgeschiktheid, archeologische waarden en drinkwaterwinen drinkwaterbeschermingsgebieden bepalen of WKO ergens überhaupt een optie is. Ook de locaties
van bestaande WKO-systemen zijn relevant, aangezien clustering kan leiden tot interferentie.
Biomassa
Het benutten van biomassa als duurzame-energie-techniek is mogelijk als er voldoende aanbod van
hoge kwaliteit voorhanden is. Dit kan evenwel ook nadelen hebben: geuroverlast kan de toepassing
ervan in bewoonde gebieden bijvoorbeeld verhinderen. Daarnaast is het zo dat de kosten en het
rendement van de conversietechnieken, die nog sterk in ontwikkeling zijn, vaak in de weg staan van
rendabele vergistings-, vergassings- of verbrandingsinstallaties. Biomassateelt op agrarische gronden
(bijvoorbeeld vezelhennep of miscanthus) voorziet daarnaast in een directe en meer hoogwaardige
toepassing van de organische stof: deze typen biomassa kunnen bijvoorbeeld fungeren als grondstof
voor bouwmaterialen. Verder zijn mestbewerking en mineralenterugwinning interessante opties
gezien ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Restwarmte
Voor restwarmteprojecten is het cruciaal dat drie factoren samenkomen: er moet een constant
aanbod van voldoende restwarmte aan een bron kunnen worden onttrokken (1), waarbij afnemers
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denkbaar zijn van wie de warmtebehoefte aansluit op dit aanbodprofiel (2), terwijl het aanbod en de
vraag zich in de geografische nabijheid van elkaar moeten bevinden (3).
In tabel 1 staan al met al de diverse ruimtelijke indicatoren voor de toepassing van de technieken
opgesomd, inclusief de generieke voor- en nadelen ervan.

Duurzame-energie-technieken:
voor- en nadelen en indicatoren voor de ruimtelijke toepassing (wat kan waar?)
Algemene voordelen duurzame-energie-technieken
 Reductie CO₂-uitstoot en andere emissies door vervanging van fossiele energie
 Onuitputtelijkheid / hernieuwbare energievoorziening
 Omzeiling afhankelijkheid van olie- en gasproducerende landen
 Energieuitgaven kunnen voor de regio behouden blijven i.c.m. ontstaan lokale werkgelegenheid

WINDENERGIE
Voordelen:
 Gratis en overal beschikbaar
 Hoge opbrengst: snelle
meters op weg naar een
duurzame
energievoorziening

Nadelen:
 Hoge investeringskosten
 Sterk fluctuerend aanbod
van energie
 Aantasting landschap
 Geluidsoverlast
 Hinder door slagschaduw

ZONNE-ENERGIE
Ruimtelijke overwegingen:
 Windsnelheid
 Impact geluid en
slagschaduw
 Cultuurhistorie
 Externe veiligheid
 GNN/Natura 2000
 Weidevogels/ganzen
 Aanvliegroute
luchthaven
 Militaire
laagvlieggebieden
 Radarposten Defensie
 Straalpaden

WKO
Voordelen:
 Aanbod warmte en koude
 Marktrijp, rendabel
 Lage, voorspelbare variabele
kosten

Nadelen:
 Mogelijke bodemschade
 Mogelijke veranderingen in
grondwaterstromen of in
chemisch evenwicht
 Mogelijke lekkages (gesloten
systemen’
 Hoge investeringskosten
Intensief beheer en
onderhoud noodzakelijk

Voordelen:
 Gratis en overal
beschikbaar
 Stil en
bewegingsloos
 Onderhoudsarm
 Beperkte weerslag
op landschap
Nadelen:
 Onvoorspelbaar en
sterk fluctuerend
aanbod
 Financieel minder
voordelig voor grote
energievragers

Ruimtelijke overwegingen:
 Aanbod van zonneschijn
 Beschikbaarheid van
geschikt (dak)oppervlak
(schaduwvrij, vrij van
obstakels)
 Esthetische waarde van
daken en panden
(monumenten)
 Beschermde stads- en/of
dorpsgezichten
 Natuurgebieden (voor de
grondgebonden variant)

BIOMASSA
Ruimtelijke overwegingen:
 Aanwezigheid utiliteit of
compacte wijk (vanaf 3050 huizen) met warmteen koudevraag (bij open
systemen).
 Aanwezigheid systemen
voor lage temperatuurverwarming (LTV)
 Interferentie met andere
boorputten
 Geologische context /
bodemgesteldheid
(drinkwaterwingebied,
archeologie,
drinkwaterintrekgebied)

Voordelen:
 Nuttig gebruik van afval
 Diverse toepassingen
mogelijk (directe,
hoogwaardige benutting
en laagwaardige
benutting via conversie in
energie)
Nadelen:
 Geuroverlast (mogelijk) en
emissies
 Verkeersstromen
 Sommige technieken zijn
nog sterk in ontwikkeling

Ruimtelijke
overwegingen:
 Noodzaak
voldoende aanbod
van biomassa
 Noodzaak
voldoende vraag
 Impact geur (en
geluid)

RESTWARMTEBENUTTING
Voordelen:
 Nuttig gebruik van afval

Nadelen:
 Hoge kosten eventuele aanleg warmtenet
(rendabiliteit investering)
 Procesmatige drempels

Ruimtelijke overwegingen:
 Aanwezigheid warmteproducent en betrouwbaarheid bron (korte en lange termijn)
 Aanbod warmte (hoeveelheid en temperatuur)
 Noodzaak clustering aanbod en afzet

Tabel 1: Ruimtelijke indicatoren voor de ruimtelijke toepassing van DE-technieken, inclusief
generieke voor- en nadelen.
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De lokale energiebehoefte in de regio

3.1

De regio Noord-Veluwe

Het studiegebied is verdeeld over acht gemeenten, die in figuur 2 staan weergegeven. In totaal zijn
bijna 200.000 mensen woonachtig in de regio, waarbij Hattem (11.769) de minste inwoners heeft en
Harderwijk (45.650) de meeste. De regio beslaat in totaal een oppervlakte van 601,48 km².

Figuur 2: De acht
klimaatgemeenten (Bron:
GIS-bewerking van CBS-data).

3.2

De energievraag binnen de regio Noord-Veluwe

De absolute energievraag die afkomstig is van de huishoudens, bedrijven en organisaties in het
studiegebied (mobiliteit wordt hier en in het vervolg van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten)
heeft een ruimtelijke spreiding die blijkt uit figuur 3, figuur 4 en figuur 5. De data omtrent het
energieverbruik zijn afkomstig van de lokale netbeheerder. Verbruiken van eventuele bedrijven die
aparte energie-inkoopafspraken hebben met TenneT (stroom) en/of GasUnie (gas), worden hierbij
buiten beschouwing gelaten.

Figuur 3: Het stroomverbruik
binnen de klimaatgemeenten
(Bron: Enexis/Liander, Energie
in Beeld, 2013).
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Figuur 4: Het gasverbruik
binnen de klimaatgemeenten
(Bron: Enexis/Liander, Energie
in Beeld, 2013).

Figuur 5: De ruimtelijke verdeling van de energievraag (Bronnen: CBS en Energie in Beeld, 2013).
Uit figuur 6 en 7 is op te maken dat zowel de stroomvraag (76%) als de gasvraag (62%) binnen de
Regio Noord-Veluwe hoofdzakelijk toe te schrijven is aan zakelijke energiegebruikers.

Figuur 6 en 7: Zowel de stroom- als de gasvraag is voor het merendeel terug te leiden op zakelijke afnemers
(Bron: Enexis/Liander, Energie in Beeld, 2013).
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De in kaart gebrachte energievraag maakt duidelijk hoe groot de opgave voor de regio is om te
komen tot een klimaatneutrale regio. Een voorbeeld: gegeven de elektriciteitsvraag van bijna 875
miljoen kWh oftewel 3,2 PJ zouden in totaal 127 windturbines met een vermogen van 3 MW in de
regio geplaatst moeten worden. Een alternatief zou zijn: 3,9 miljoen zonnepanelen met een
vermogen van 250 Watt. Let wel: dit gaat enkel om de elektriciteitsbehoefte en nog niet om de
warmtebehoefte: die bedraagt 271,5 miljoen m³ aardgasequivalent oftewel 9,5 PJ.
De verduurzamingsopgave wordt al eenvoudiger als alle ingekochte groene energie van de
energievragers uit de regio in ogenschouw wordt genomen. Veel gemeenten kopen bijvoorbeeld
uitsluitend groene stroom en groen gas in via hun leverancier. Het is echter niet mogelijk te duiden
om welk percentage het hier gaat en waarvandaan die groene stroom dan exact afkomstig is. Om die
redenen wordt in het vervolg van deze studie uitgegaan van de situatie waarin er geen groene
energie van buitenaf aan het systeem van de regio wordt toegeleverd.

3.3

Bestaande duurzame-energie-initiatieven

Zowel de RNV als de individuele gemeenten maken al enige tijd actief werk van de verduurzaming
van de energiehuishouding. Daarvoor worden sommige van de besproken technieken ingezet. Qua
wind heeft de regio geen operationele projecten te bieden. Zonne-energie wordt al wel op brede
schaal toegepast, zoals blijkt uit figuur 8 en 9. In totaal zijn in de regio 2.247 zonnestroomsystemen
geïnstalleerd (bron: Rijkswaterstaat, Databank Klimaatmonitor). Dit zijn de geagreggeerde totalen op
basis van de volgende bronnen:









Novem-projecten
EPR-verklaringen
Sunpower-adressen van REMU
Sunpower-adressen van Energierent
Sunpower-adressen van EWR
SDE+-beschikkingen (gerealiseerde projecten)
PV-regeling voor particulieren
Productie-Installatie-Register (PIR)

Figuur 8 en 9 laten zien dat de meeste PV-systemen in Harderwijk zijn gerealiseerd, maar dat de
meeste zonnestroom in Putten wordt geproduceerd. In totaal wordt anno 2014 jaarlijks circa 7,5
GWh stroom opgewekt met PV-panelen (27 TJ), oftewel: 0,85% van de stroombehoefte in de regio.

Figuur 8 en 9: Het aantal
productielocaties van groene
stroom met PV-panelen en de
hoeveelheid duurzame
energie die hiermee wordt
opgewekt op jaarbasis.
Uitgangspunt is een
gemiddelde opbrengst van
900 kWh per kWp
geïnstalleerd zon-PVvermogen (Bron:
Rijkswaterstaat, Databank
Klimaatmonitor).
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Naast de opwek van groene stroom met zonnepanelen wordt de warmte- en koudevraag van
meerdere bedrijven en organisaties via WKO-systemen op duurzame wijze beantwoord (zie figuur
10) en zijn diverse biomassa-conversie-installaties in de regio te vinden.
Gemeente
Elburg

Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Nunspeet
Oldebroek
Putten

WKO-systemen*
VMBO Het Oostenlicht, Brandweerkazerne Oostelijke Rondweg, Total Packaging, Zwembad ’t
Harde, Meubelboulevard Elburg, Landhuis Eperweg 27, Landhuis Schietweg 14, Nieuwbouwlocatie
Folkerts, Woning Oostendorperstraatweg, Spoorweg 35 ‘t Harde
Fazantlaan 27, Ds. Witteveenlaan 1
Dolfinarium, Brandweerkazerne Verkeersweg, Ziekenhuis St Jansdal, Nieuwe School Drielanden,
Reigershofweg 6 (Hierden), Pasteursdijk 8
Geen data beschikbaar
Kantoorgebouw Triada, Gemeentewerf, MFA De Rhijnsberg, MFA Heerde-Oost, Camping
Koerbergseweg, Kommerseweg (particulier), Kamperweg (particulier), Bijsterbosweg (particulier)
Droomparken, Installatiebedrijf Van Veldhuizen, Elskamp Tuinmeubelen, Prominent, Varelseweg
211 Hulshorst (t.b.v. vakantiewoningen)
Geen data beschikbaar
Geen data beschikbaar

* Exclusief niet geregistreerde systemen

Figuur 10: Een overzicht van door de gemeenten geregistreerde open dan wel gesloten
WKO-systemen (data afkomstig van de genoemde gemeenten).
Een lastig te maken inschatting is dat in de samenwerkende gemeenten in totaal circa 40-50 in
bedrijf zijnde open dan wel gesloten WKO-installaties te vinden zijn, vanwaaruit gemiddeld 1 TJ
energie per systeem wordt geleverd. WKO-systemen leiden tot verduurzaming, omdat deze aan de
warmtezijde zorgen voor een beperking van de vraag naar kubieke meters gas (zie ook H2). Dit
voordeel weegt ruimschoots op tegen de stijging in elektriciteitsvraag, die terug te leiden is op het
gebruik van warmtepompen. WKO’s leiden echter tegelijkertijd tot een reductie van de stroomvraag
door de alternatieve koelingswijze.
Ten aanzien van biomassa geldt dat via diverse biomassa-initiatieven een bijdrage wordt geleverd
aan het aandeel duurzame energie in de regio. Uit figuur 11 blijkt dat er zowel elektrisch als
thermisch opwekvermogen op basis van biomassa te vinden is in de regio. Het is evenwel niet vast te
stellen of de input van biomassa voor de conversie ook daadwerkelijk uit de regio afkomstig is. Op
basis van een geschat aantal vollasturen en data omtrent opgesteld vermogen vanuit de databank
van de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, laat figuur 11 zien dat er in de regio momenteel circa 0,1
PJ aan duurzame energie uit biomassa wordt gewonnen (0,8% van de totale energiebehoefte).
Gemeente

Elburg

Opgesteld
vermogen
(MWₑ)
0,68

Opgesteld
vermogen
(MWth)
0,15

Ermelo

1,08

-

Harderwijk

0,45

1,4

Hattem
Heerde
Nunspeet
Oldebroek
Putten

0,13
1,82

0,43
0,52

Totaal/jr.

4,16

2,5

Type

Vollasturen

Vergisting RWZI/AWZI
Verbranding biobrandstoffen
Stortgasbenutting
Verbranding biobrandstoffen
Vergisting RWZI/AWZI
Verbranding biobrandstoffen
Verbranding biobrandstoffen
Stortgasbenutting
(co)vergisting
Verbranding biobrandstoffen

3.000
3.000
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000
4.500
7.300
3.000

DE-productie

Figuur 11: Het actuele opgestelde elektrische en thermische bio-energie-vermogen (Bron:
Rijkswaterstaat, Databank Klimaatmonitor), inclusief DE-productie.

7,3 TJ
1,6 TJ
7,8 TJ
6,5 TJ
4,9 TJ
15,1 TJ
4,6 TJ
2,1 TJ
47,9 TJ
5,6 TJ
103,4 TJ
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Als het gaat om restwarmte, heeft alleen Harderwijk aangegeven operationele projecten binnen haar
gemeentegrenzen te hebben: het gaat hier om het Van der Valk Hotel (besparing van 0,36 TJ op
jaarbasis op de stroombehoefte van de vaatwassers) en opnieuw ziekenhuis St Jansdal (schatting:
benutting van 25 TJ warmte per jaar).

3.4

Vergelijking: behoefte en duurzaam aanbod in 2014 (nulsituatie)

Uit de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat het merendeel van de duurzame-energieproductiemiddelen in de regio betrekking heeft op zonne-energie, terwijl ook op het gebied van
WKO, biomassa en restwarmte reeds initiatieven zijn vertaald in concrete projecten.
Figuur 3 dient om die reden licht te worden gecorrigeerd: de daadwerkelijke energiebehoefte is een
fractie groter dan eerder ingeschat op basis van meterstanddata, doordat vanuit de genoemde
bronnen duurzame energie ‘achter de meter’ aan het ‘systeem’ van Noord-Veluwe wordt
toegevoegd en geconsumeerd wordt. Alleen voor het aandeel elektriciteit uit biomassa geldt
doorgaans dat de output rechtstreeks het publieke net op vloeit (en dus niet bij de totale behoefte
opgeteld dient te worden).
Zoals figuur 12 laat zien, resteert een substantiële behoefte aan duurzaam opwerkvermogen. De
totale stroomvraag (links) wordt momenteel voor 3,0% duurzaam beantwoord. Voor de warmtevraag
ligt dit percentage op 1,1%. In totaal wordt jaarlijks in de regio Noord-Veluwe 12,8 PJ aan energie
verbruikt, waarvan momenteel slechts 0,2 PJ (1,6%) uit duurzame bronnen aan het systeem wordt
toegeleverd.

Figuur 12: De energiebehoefte versus de productie van duurzame energie.

12

4

Inpassing van duurzame bronnen in de regio Noord-Veluwe

In hoofdstuk 2 zijn de ruimtelijke criteria bepaald die de toepassingsmogelijkheden van duurzameenergie-technieken beïnvloeden. In hoofdstuk 3 is een ruimtelijke verdeling gemaakt van de
energiebehoefte van de regio. De kennis die deze hoofdstukken heeft opgeleverd, wordt nu benut
voor het maken van de ruimtelijke afweging per techniek: wat kan waar als het gaat om windenergie,
zonne-energie, WKO, biomassa en restwarmtebenutting? Het technische potentieel vormt het
vertrekpunt van de analyses, maar al snel wordt de vertaalslag gemaakt naar de economische,
juridische en organisatorische haalbaarheid van duurzame-energie-productie.

4.1

Grootschalige windenergie

Gedeputeerde Staten hebben (beoogde) locaties waar windmolenparken in de provincie geplaatst
kunnen worden, opgenomen in de Ontwerp-Windvisie Gelderland. Gerealiseerde, vergunde of in
onderzoek zijnde projecten zijn reeds opgenomen in de Omgevingsvisie. In deze paragraaf wordt
bepaald welke locaties in de regio in theorie in aanmerking kunnen komen voor de plaatsing van
grootschalige windturbines, op basis van de in hoofdstuk 2 toegelichte criteria.
Windaanbod
De windsnelheid in de regio is een eerste belangrijke parameter, gegeven het feit dat windsnelheid
van zeer grote invloed is op de elektriciteitopbrengst van een windturbine. Uit figuur 13 blijkt dat de
verschillen qua windsnelheid op 120 meter hoogte in de acht gemeenten redelijk significant zijn. De
gemiddelde windsnelheid varieert van 7,0 m/s aan de zuidrand van de regio tot aan 9,5 m/s aan de
noordzijde van de gemeenten Nunspeet, Elburg en (grotendeels) Oldebroek.

Figuur 13: De gemiddelde windsnelheid op 120 meter hoogte (Bron: KNMI-data m.b.t. windsnelheden op 120
meter hoogte in Nederland).
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Onmogelijke locaties windparken
De provincie Gelderland heeft in haar recent vastgestelde omgevingsvisie aangegeven op welke
locaties zij de plaatsing van windturbines niet toestaat, vanwege wettelijke beperkingen. Het gaat
hierbij om:









hoogspanningsleidingen;
bebouwde kommen, met uitzondering van bedrijventerreinen;
laagvliegroutes (niet van toepassing voor het studiegebied);
luchthavens en omliggende zone;
buisleidingen;
hoogspanningsleidingen;
spoorwegen;
rijkswegen.

Daarnaast sluit de provincie op basis van beleid locaties uit voor de plaatsing van windturbines. Het
gaat hierbij om delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (niet van toepassing voor het
studiegebied), gebieden van belang voor weidevogels en ganzenfourageergebieden.
Implicaties van bovengenoemde criteria voor de mogelijkheden binnen de acht gemeenten staan
geduid in figuur 14. Te zien is dat in elke gemeente locaties resteren waar groene stroom kan worden
opgewekt met grootschalige windturbines (de witte vlakken). Sterker nog: het merendeel van alle
oppervlakte in de regio blijkt ‘mogelijke locaties’ te betreffen.

Figuur 14: Onmogelijke locaties voor grootschalige windturbines (Bron: bewerking van data afkomstig uit het
provinciale georegister i.c.m. de Risicokaart Nederland).
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Kwantificatie in relatie tot neutraliteitsdoelstelling
De resterende locaties zijn van voldoende omvang om de benodigde 127 turbines te realiseren. Meer
dan 70% van het grondgebied van de regio biedt mogelijkheden. Dit gaat om ruim 43.300 hectare.
Uitgaande van een gemiddeld ruimtebeslag van 25 hectare per turbine kunnen op deze hoeveelheid
grond 1.732 windturbines met een vermogen van 3 MW per stuk geplaatst worden. Figuur 15 laat in
dit kader zien dat de volledige stroombehoefte van de regio in theorie ruim dertien keer duurzaam
kan worden ingevuld met windenergie.

Figuur 15: Behoefte versus windpotentie.
Niet-kansrijke locaties
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie (niet van toepassing voor het studiegebied), het Gelders
Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden acht de provincie het plaatsen van windturbines
aanvullend op de toegelichte onmogelijkheden “niet kansrijk”. In figuur 16 staan de ruimtelijke
vertaalslag hiervan weergegeven. Het aantal mogelijke locaties is sterk afgenomen.

Figuur 16: Onmogelijke en niet-kansrijke locaties voor grootschalige windturbines (Bron:
bewerking van data afkomstig uit het provinciale georegister i.c.m. de Risicokaart Nederland).
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Kwantificatie in relatie tot neutraliteitsdoelstelling
In totaal resteert nu nog 15.838 hectare beschikbaar oppervlak voor grootschalige windturbines,
oftewel een kwart van alle gronden. Uitgaande van een gemiddeld ruimtebeslag van 25 hectare per
turbine kunnen op deze hoeveelheid grond nog steeds 633 windturbines met een vermogen van 3
MW per stuk geplaatst worden. Figuur 17 laat in dit kader zien dat de volledige stroombehoefte van
de regio in theorie opnieuw met gemak duurzaam kan worden ingevuld met windenergie.
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windturbines

Figuur 17: Behoefte versus windpotentie.
Aandachtsgebieden
De provincie heeft ten slotte “aandachtsgebieden” benoemd voor het plaatsen van windturbines. De
gedachte hierachter is dat er in diverse gebieden specifieke objecten zijn die aandacht vragen bij de
ontwikkeling van een windpark. Hier zijn gesprekken met de juiste partijen nodig om een goede
uitspraak over de haalbaarheid. In de praktijk gaat het om zones rondom de volgende objecten:






buisleidingen (190 m);
hoogspanningsleidingen (190 m);
spoorzone (60 m);
rijkswegen (50 m);
weidevogel- en ganzenfourageergebieden (300m);

Hieraan kunnen de rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten in de regio nog worden toegevoegd.
Wanneer de aanname wordt gehanteerd dat de bovengenoemde aandachtsgebieden gevrijwaard
worden van windturbines, dan blijven de locaties over die in figuur 18 staan weergegeven. De in het
rood gearceerde vlakken zijn kansrijke locaties die door de provincie als “waardevol open gebied”
zijn aangemerkt; hier ziet zij alleen mogelijkheden voor meerdere turbines in lijn- of gridopstelling,
en niet voor solitaire turbines. Reden hiervoor is dat meerdere turbines het open karakter van een
gebied kunnen accentueren, in tegenstelling tot solitaire turbines.
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Figuur 18: Kansrijke locaties voor grootschalige windturbines (Bron: bewerking van data
afkomstig uit het provinciale georegister i.c.m. de Risicokaart Nederland).
Kwantificatie in relatie tot neutraliteitsdoelstelling
In totaal resteert nu nog 13.192 hectare beschikbaar oppervlak voor grootschalige windturbines.
Uitgaande van een gemiddeld ruimtebeslag van 25 hectare per turbine kunnen op deze hoeveelheid
grond 527 windturbines met een vermogen van 3 MW per stuk geplaatst worden. Figuur 19 laat in
dit kader zien dat de volledige stroombehoefte van de regio in theorie nog steeds met gemak (ruim
vier keer) duurzaam kan worden ingevuld met windenergie.

Figuur 19: Behoefte versus windpotentie.
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Aanvullende aannames
De potentie van windenergie lijkt totnogtoe groot, maar in de alledaagse praktijk komt er veel meer
kijken bij de vertaalslag van ‘klinische’ potenties in daadwerkelijke kansen. Hier worden daarom,
naast de eerder toegepaste provinciale criteria, nog een aantal andere uitgangspunten gehanteerd.
Het gaat om de volgende gronden, waar grootschalige windturbines niet voor de hand liggen:




Gebieden met een hoge trefkans voor wat betreft archeologische vondsten;
Water;
Een zone van 400 meter rond álle panden in de regio met een woonfunctie, dus ook de
verspreide huizen buiten de bebouwde kom (uitgezonderd bedrijventerreinen)

Gezien de lokale weerstand waarmee grootschalige windinitiatieven te maken hebben, is het laatste
criterium relevant bij het duiden van een praktische potentie. Figuur 20 laat zien dat het aantal
potentiële locaties op basis van deze extra uitgangspunten sterk afneemt.

Figuur 20: De windpotentiekaart.
Kwantificatie in relatie tot neutraliteitsdoelstelling
In totaal resteert nu nog 950 hectare beschikbaar oppervlak voor grootschalige windturbines.
Uitgaande van een gemiddeld ruimtebeslag van 25 hectare per turbine kunnen op deze hoeveelheid
grond circa 38 windturbines een plek vinden. Figuur 21 op de volgende pagina laat zien dat de
potentie nu nog bijna 1,0 PJ is, oftewel circa 30% van de elektriciteitsbehoefte in de regio.
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Figuur 21: Behoefte versus windpotentie.
Slotsom: overige aandachtspunten
In de voorgaande analyse zijn zoekgebieden in de acht gemeenten gedefinieerd voor de plaatsing van
grootschalige windturbines. Op projectniveau kan de haalbaarheid van initiatieven nog beïnvloed
worden door diverse andere aandachtspunten, te weten:










De naderingsroute van vliegverkeer voor Schiphol. Alleen in de westhoek van de regio, in
Putten en Ermelo, kan dit gegeven mogelijk van invloed zijn;
Communicatie-, navigatie- en serveillancezones van Luchtverkeersleiding Nederland en de
daaruit voortvloeiende bouwhoogterestricties. Voor de regio Noord-Veluwe geldt slechts dat
delen van de gemeente Putten tot het CNS-toetsingsvlak van de “VDF-post Nijkerk” behoren;
Bouwhoogtebeperkingsvlakken van de Inspectie Leefomgeving en Transport rondom
Lelystad International Airport, teneinde de veiligheid van vliegtuigoperaties rondom
burgerluchthavens te kunnen waarborgen. Voor kleine delen van Harderwijk, Ermelo en
Nunspeet kan dit een aandachtspunt zijn.
Radarverstoringsgebieden van Defensie. Mochten plannen voor windturbines binnen een
radarverstoringsgebied vallen (dit is voor bijna al het Nederlandse grondgebied het geval),
dan betekent dit niet dat deze windturbines niet gebouwd mogen worden. De plannen
dienen enkel ter toetsing te worden voorgelegd aan Defensie, waarna de Dienst Vastgoed
van dit ministerie al dan niet haar goedkeuring geeft;
Laagvlieggebieden helikopters - Defensie heeft in Nederland enkele gebieden aangewezen
waarin helikopters het luchtruim tot op maaiveldniveau kunnen en mogen gebruiken. Het
ministerie heeft desgevraagd aangegeven dat zij de komst van windturbines in deze
gebieden niet (zouden) kunnen verhinderen, maar dat zij het desondanks wenselijk acht dat
deze gebieden gevrijwaard blijven van grootschalige windturbines.Een groot deel van de
regio Noord-Veluwe maakt onderdeel uit van een laagvlieggebied voor helikopters.
Beschermde straalpaden voor telecommunicatieapparatuur.

Conclusies
Figuur 20 is de ‘windpotentiekaart’ van de regio Noord-Veluwe en deze laat zien dat er met
inachtname van diverse onmogelijkheden prima kansen liggen om enkele tientallen (38)
grootschalige windturbines te realiseren, die tezamen voor circa 30% in de elektriciteitsbehoefte van
de regio kunnen voorzien. Wanneer enkel de harde criteria van de provincie Gelderland worden
gevolgd, blijkt de potentie nog veel groter en kan de hele stroomvraag van de acht gemeenten
eenvoudig duurzaam beantwoord worden met de 127 benodigde turbines. In theorie kunnen zelfs
enkele honderden turbines een plaats krijgen binnen het grondgebied van de regio.
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4.2

Zonne-energie

Zonne-energie is een relatief eenvoudig inpasbare en onder voorwaarden rendabele duurzameenergie-techniek. In deze paragraaf wordt de potentie van zonnepanelen bepaald, waarbij het
uitgangspunt is dat het gaat om PV-panelen met elektriciteit als output. Zonneboilers die duurzame
warmte opleveren, kunnen in de meeste gevallen een alternatief vormen op dezelfde plekken, tenzij
het gaat om locaties waar geen directe warmtevraag te herkennen is (bijvoorbeeld bij
grondgebonden zonneweides).
Dakvlak
Hoewel de economische haalbaarheid van PV-systemen op daken in sterke mate samenhangt met
het type verbruiker, het jaarverbruik, leveringstarieven et cetera, geldt in beginsel dat ieder
schaduw- en obstakelvrij dakdeel kansen biedt voor de plaatsing van zonnepanelen, zolang het gaat
om platte dakvlakken of schuine dakdelen met een zonoriëntatie tussen het zuidoosten en
zuidwesten.
In de regio Noord-Veluwe zijn de daken geïdentificeerd waar plaatsing van zonnepanelen technisch
mogelijk is (woningen, bedrijfspanden etc.). In totaal zijn er 71.922 geschikte of zeer geschikte daken
(47% van alle daken). Op de kansrijke daken blijkt ruimte voor de schaduwvrije plaatsing van 564,6
MW aan opgesteld zon-PV-vermogen, uitgaande van 250-Wp-panelen. Jaarlijks zou hiermee 496,8
GWh aan groene stroom kunnen worden opgewekt, oftewel 1,79 PJ (55% van de stroombehoefte).
Hierbij hoort de opmerking dat deze behoefte deels al benut wordt, zij het voor slechts 1,5%.
Gemeente

Aantal geschikte daken

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Totaal

8.715 (53%)
9.585 (36%)
13.233 (49%)
3.944 (48%)
7.691 (52%)
8.961 (45%)
10.050 (56%)
9.743 (45%)
71.922 (47%)

Plaatsbaar PV-vermogen Potentieel
in kWp
zonnestroom in GWh
64.880
57,1
75.270
66,2
104.974
92,4
26.453
23,3
60.620
53,3
69.611
61,3
77.518
68,2
85.274
75,0
564.600
496,8

Figuur 22: Dakgebonden zon-PV-potentie (Bron: Tetraeder Solar/Zonatlas).

20

Bij de voorgenoemde cijfers hoort wel de kanttekening dat in de praktijk vaak delen van geschikte
daken met PV-systemen hierop onbenut blijven, om financiële redenen. In Nederland is het namelijk,
gegeven de huidige stand van de wet- en regelgeving, niet rendabel om op jaarbasis meer stroom op
te wekken dan dat er achter de meter op de locatie in kwestie gevraagd wordt. Hierdoor komt het
regelmatig voor dat er op daken met zonnepanelen minder groene stroom wordt geproduceerd dan
technisch mogelijk.
Collectieve (grondgebonden) zonne-energie
Het opwekken van duurzame stroom met PV-panelen hoeft niet voorbehouden te blijven aan
gebouwgebonden locaties waar de zonnestroom achter de meter wordt ingevoed. Tegenwoordig
ontstaan steeds meer initiatieven die zich richten op collectieve opwek via coöperatieve exploitatie
en de bijbehorende afzet van stroom aan particuliere kleinverbruikers in de postcoderoos. De
postcoderoos is het viercijferige postcodegebied waarin de productielocatie staat én alle direct
aangrenzende viercijferige postcodegebieden. In de praktijk kan het gaan om de wat grotere
dakvlakken die ter beschikking worden gesteld of om beschikbare grondgebonden locaties. De komst
van dergelijke systemen leek tot voor kort enkel een technische potentie te hebben en geen
economische, aangezien elektriciteit in het publieke net wordt gevoed en er niet tegen
energiebelasting en/of BTW gesaldeerd kan worden: dit kan in het meest extreme geval het verschil
tussen een verrekenprijs van € 0,23 en € 0,05 per kWh betekenen.

Figuur 23: Gunstige en minder gunstige postcoderozen per postcode-4-gebied (Bronnen:
CBS en Geodan).
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Nu sinds 2014 een energiebelastingvoordeel op collectief opgewekte zonne-energie van kracht is,
kunnen dergelijke installaties economisch rond worden gerekend. Voor de potentie van zonneenergie in de regio Noord-Veluwe betekent dit dat naast het dakvlak ook grondgebonden locaties
interessant zijn. De omvang van de postcoderozen (hoeveel particuliere kleinverbruikers bevinden
zich hierin?) is daarbij een relevant gegeven. Wat Noord-Veluwe betreft, geldt dat de postcoderozen
van de 35 viercijferige postcodegebieden sterk variëren: het minimum is 1.035 particuliere
kleinverbruikers en het maximum is 30.075 particuliere kleinverbruikers; zie figuur 23. Het spreekt
voor zich dat de coöperatieve afzet van zonnestroom eenvoudiger kan plaatsvinden in een gebied
met een groot aantal kleinverbruikers. Overigens betekent dit niet dat collectieve PV-projecten in
een ongunstig postcodegebied onmogelijk zijn; de opgave om genoeg afnemers te vinden, is dan
enkel wat groter.
Maximale potentie grondgebonden PV
Om de ruimtelijke potentie van grondgebonden zonne-energie te duiden, kan in de eerste plaats
gekeken worden naar de hoeveelheid beschikbaar (gras)land in de regio, met uitzondering van de
provinciale waardevolle open gebieden én gebieden die netto minder dan een hectare beslaan. In
Noord-Veluwe is er op basis van die aannames 10.278 hectare beschikbaar. Uitgaande dat de helft
hiervan netto beschikbaar is en dat per hectare oppervlakte circa 0,6 MW aan zon-PV-vermogen
geplaatst kan worden, bedraagt de zon-PV-potentie van deze gebieden 3.083 MW aan vermogen.
Hiermee kan jaarlijks 2,8 TWh oftewel 10,1 PJ aan energie geproduceerd worden, uitgaande van 250Wp-panelen. Dit is ruim drie keer de gezamenlijke stroombehoefte van de acht gemeenten.
Realistische potentie grondgebonden PV
De kans dat in de praktijk op alle stukken grasland in de regio 25-jarige exploitatie van zonneweides
plaats zal vinden, is betrekkelijk klein. Locaties die wel snel in aanmerking kunnen komen, zijn
braakliggende terreinen, waar voorziene ontwikkelingen qua woningbouw, bedrijventerreinen of
anderszins (deels) uitblijven. De gemeenten Oldebroek, Hattem, Harderwijk en Elburg hebben
aangegeven over dergelijke gebieden te beschikken. In totaal gaat het hier om gronden met een
oppervlakte van 182,3 hectare. Uitgaande dat de helft hiervan netto (en langjarig) beschikbaar is en
dat per hectare oppervlakte circa 0,6 MW aan zon-PV-vermogen geplaatst kan worden, bedraagt de
zon-PV-potentie van deze gebieden 109,4 MW aan opgesteld vermogen, waarmee jaarlijks 98,5 GWh
oftewel 0,35 PJ aan energie kan worden geproduceerd. Dit komt overeen met circa 11% van de
gezamenlijke stroombehoefte van de acht gemeenten.
Conclusies
Wanneer het geschikte dakvlak in de acht gemeenten wordt aangewend voor de productie van
zonne-energie met PV-panelen (individueel of collectief), dan kan hiermee bijna 500 GWh (1,8 PJ)
worden geproduceerd. Dit komt overeen met 55% van de elektriciteitsbehoefte in het studiegebied.
Dit aandeel kan verder worden verruimd door naast het dakvlak grondgebonden locaties te benutten
voor collectieve opwek, waarbij de afzet van stroom plaatsvindt in de van toepassing zijnde
postcoderoos. Braakliggende terreinen en de grotere publieke daken zouden zich hier uitstekend
voor lenen. De potentie van de publieke daken zit reeds inbegrepen bij de bovengenoemde 1,8 PJ.
De potentie van de opgegeven ontwikkellocaties bedraagt in totaal bijna 100 GWh (0,35 PJ).
In totaal kan zon-PV dus 2,15 PJ aan energie toevoegen aan het “systeem” in Noord-Veluwe. Dit
komt overeen met bijna tweederde van de totale elektriciteitsvraag in de regio. In figuur 24, de
zonpotentiekaart van de regio Noord-Veluwe, staat al met al weergegeven hoe de kansen voor het
opwekken van zonne-energie ruimtelijk verdeeld zijn over de acht gemeenten, in de
zonpotentiekaart van de regio.
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Figuur 24: De zonpotentiekaart (Bronnen: Tetraeder/Zonatlas, CBS Bestand Bodemgebruik, gemeenten
Oldebroek, Hattem, Harderwijk en Elburg).

4.3

Warmte- en koudeopslag

In de voorgaande paragrafen is de potentie van twee technieken geduid waarbij duurzame
elektriciteit de output is. Bodemenergie in de vorm van WKO (energieopslag in de bodem) en
geothermie (diepe aardwarmte) zijn duurzame technieken die een alternatief bieden voor een op
fossiele energie gebaseerde warmtevoorziening. Het duiden van de geothermische potentie in
Noord-Veluwe is gegeven de huidige stand van de kennis niet mogelijk, omdat er weinig bekend is
over de (diepe) ondergrondse warmtepotenties in Gelderland. Geothermie is in theorie kansrijk op
locaties met een geschikte ondergrond (dit hangt met name af van de dikte, porositeit en
permeabiliteit van de watervoerende lagen op enkele km’s diepte). Bovengronds dient voor
geothermie gezocht te worden naar plekken waar een grote en geclusterde warmtevraag is, om de
kosten van een warmtenet en warmteverliezen zoveel als mogelijk te beperken. In de praktijk bieden
één of een beperkt aantal warmtevragers (bijvoorbeeld glastuinbouw) met een zeer grote
warmtevraag goede aanknopingspunten, evenals clusters met veel huurwoningen (voor het
eenvoudig contracteren van de grote hoeveelheid warmte die afgezet dient te worden).
Om de potentie van WKO in het studiegebied te bepalen, is een analyse van zowel de ondergrondse
als de bovengrondse realiteit noodzakelijk. Immers: in de ondergrond moet de opslag van energie
technisch mogelijk zijn, terwijl bovengronds zowel een koude- als warmtevraag moet bestaan. Ook
de aanwezigheid van lage-temperatuur-verwarmingssystemen (vloer- en muurverwarming) is nodig,
om de afgifte van de laagwaardige warmte mogelijk te maken. In deze paragraaf worden in dat kader
de toepassingskansen van WKO geduid.
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Ondergrond
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden
doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Derhalve is het
ook verboden de bodem te gebruiken als energiebron, hoewel Gedeputeerde Staten hiervoor een
ontheffing kunnen verlenen. In de ontheffingsvoorschriften staat dat de kleilaag niet mag worden
beschadigd en dat het gebruik van stoffen het grondwater niet mag verontreinigen. In waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden geldt ook een verbod op het gebruik van de bodem als
energiebron. Hier kan geen ontheffing voor worden afgegeven. Aanwezige bodemverontreinigingen
kunnen tevens van invloed zijn op de toepassingsmogelijkheden van WKO. Ten slotte is de locatie
van bestaande WKO-systemen relevant, met het oog op het voorkomen van interferentie tussen
systemen. De ruimtelijke verdeling van ondergrondse potentie voor WKO wordt op basis van de
genoemde inzichten weergegeven in figuur 25.

Figuur 25: De ondergrondse WKO-potentie.
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Bovengrond
Uit hoofdstuk 2 is reeds gebleken dat WKO met name in de utiliteit, in de gezondheidszorg en op
ontwikkellocaties met een koudevraag een zeer rendabele en duurzame uitkomst kan betekenen.
Uit- of inbreidingen, herstructureringen en andere natuurlijke momenten kunnen worden
aangegrepen voor het verduurzamen van het klimaatbeheersingssysteem door een WKO-systeem
aan te leggen. Op ontwikkellocaties, waar nieuwe woningen dan wel bedrijven gerealiseerd gaan
worden, is WKO een haast niet te missen duurzame kans, zeker nu per 1 juli 2013 het Besluit
Bodemenergie van kracht is, waarmee de proceduretijd voor vergunningverlening wordt verkort. Van
de acht gemeenten hebben Putten, Harderwijk, Oldebroek, Hattem en Elburg aangegeven over
ontwikkel- dan wel inbreidingslocaties te beschikken.
Kwantificatie potenties
Wat hier feitelijk betoogd wordt, is dat WKO een uitgelezen kans is op (nieuwbouw)locaties “waar de
schop de grond in gaat”, mits de ondergrond dit toestaat. Dit betekent dat de potentie van WKO tot
uitdrukking komt als een reductie van de toename van de energievraag in de komende jaren. WKO in
de bestaande bouw is per definitie minder kansrijk, gezien het gebrek aan LTV-afgiftesystemen. Het
kan economisch gezien niet uit om bestaande en nog goed functionerende HTV-afgiftesystemen te
vervangen door nieuwe LTV-infrastructuur, teneinde van WKO gebruik te kunnen maken. Op
herstructureringslocaties zijn wel “natuurlijke momenten” te herkennen voor het mogelijk maken
van WKO-toepassingen. Om toch een kwantificatie van het besparingspotentieel te geven: wanneer
alle bestaande kantoorpanden (1.193 stuks) en gezondheidszorginstellingen (431 stuks) in de regio
van WKO gebruik zouden maken, dan zou de vraag naar aardgas dalen met:
- 431 * 1.800 m² * 25 m³/m² * 0,75 = 14,5 miljoen m³ gas, oftewel 0,51 PJ energie
- 1.193 * 1.800 m² * 20 m³/m² * 0,75 = 32,2 miljoen m³ gas, oftewel 1,13 PJ energie
- 0,51 + 1,13 PJ = 1,64 PJ aan energie, oftewel 17% van de energiebehoefte voor warmte
Uitgaande van:
-

een gemiddeld brutovloeroppervlak van 1.800 m² (zorg en utiliteit)
een gemiddeld gasverbruik van 25 m³/m² voor panden met een gezondheidszorgfunctie
een gemiddeld gasverbruik van 20 m³/m² voor utiliteitspanden
een gemiddelde besparing van driekwart op het gasverbruik (rest: inzet piekketels)

Conclusies
Als de ondergrondse potentie wordt gecombineerd met de bovengrondse kansen, ontstaat de WKOpotentiekaart van de regio Noord-Veluwe: zie figuur 26 op de volgende pagina. Te zien is dat WKO is
een techniek is die veel aanknopingspunten biedt in de acht gemeenten, op weg naar een duurzame
energievoorziening. Met name voor nieuwbouwprojecten/uit- dan wel inbreidingen is WKO kansrijk.
In de bestaande bouw schuilt de potentie vooral in herstructureringen van panden waar ook een
koudevraag is, zoals de utiliteitsbouw of gezondheidszorginstellingen.
Met WKO kan veel gas worden bespaard en tevens elektriciteit, aangezien de elektrische
aircosystemen uitgeschakeld kunnen blijven. De warmtepompen zullen evenwel weer zorgen voor
een extra vraag naar stroom, maar normaal gesproken is het effect van de besparing op de airco
groter. Wanneer nieuwbouwprojecten van WKO gebruikmaken, is sprake van een reductie van de
toename van de energievraag. Wanneer alle reeds bestaande utiliteitsbouw of
gezondheidszorginstellingen in de regio voor WKO zouden kiezen, dan zou dit leiden tot een daling in
de vraag naar aardgas van 1,64 PJ, oftewel 17% van de energiebehoefte voor warmte.
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Figuur 26: De WKO-potentiekaart (Bronnen: provincie Gelderland, gemeenten Putten,
Oldebroek, Hattem, Harderwijk en Elburg).

4.5

Biomassa

De conversie van biomassa in energie is een laagwaardige toepassing van de reststromen, op basis
van de ecopiramide: biomassa als grondstof voor de chemie, de foodsector en de “pharma/fine
chemicals” zijn gedefinieerd de meer hoogwaardige toepassingen. Niettemin geldt dat er potentie
schuilt in biomassa als het gaat om de productie van duurzame energie, zoals figuur 11 reeds
duidelijk maakte.
De regio heeft uitgesproken met name secundaire en tertiaire biomassastromen (zoals mest, GFT,
slachtbijproducten) te willen gebruiken. De regio lijkt gezien de sterke agrarische sector (in de acht
gemeenten zijn 1.093 landbouwbedrijven gevestigd) op voorhand een goede match te vormen met
de toepassingsmogelijkheden van biomassa als bron van duurzame energie. In deze paragraaf wordt
de potentie ruimtelijk en kwantitatief geduid, waarbij geldt dat er een expliciete kans ligt om de
koppeling te maken met mestverwerking.
4.5.1 Aanbod
Bij het bepalen van de potentie van biomassa is het onderscheid tussen de diverse biomassastromen
van belang. Niet alle denkbare biomassastromen zijn relevant bij het vaststellen van de lokale
potentie van biomassa. Soms komt dit doordat de stroom beter gerecycled kan worden (zoals oud
papier en karton), of doordat een marktrijpe conversietechniek voor duurzame-energie-doeleinden
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ontbreekt (denk aan oliën). De biomassastromen die vrijkomen in het studiegebied en
aanknopingspunten bieden voor rendabele conversie, staan in figuur 27.
De potentie is gebaseerd op basis van 18 GJ per ton droge stof biomassa en verschillende
vochtgehaltes. Om de mogelijke opbrengst (laatste kolom) te bepalen, is gekeken naar de
rendementen van de gebruikelijke conversietechnieken.
Uit de tabel blijkt dat uit de genoemde biomassastromen jaarlijks bijna 700 TJ duurzame energie kan
worden gehaald. Gegeven de totale energievraag die bleek uit hoofdstuk 3 (12.700 TJ) wordt
duidelijk dat de totale potentie van alle genoemde biomassastromen niet meer dan 5,5% van de
totale energiebehoefte bedraagt.
Biomassastroom

Hoeveelheid

Energieinhoud per
ton

Potentie

Conversietechniek voor
DE

Rendement

Opbrengst

1. Houtige stromen

45.000 ton

9,0 GJ

405,0 TJ

90%

364,5 TJ

2a. Dikke mest

63.000 ton

8,0 GJ

504,0 TJ

15%

75,6 TJ

2b. Dunne mest

971.000 ton

0,4 GJ

388,4 TJ

15%

58,3 TJ

3. Bermmaaisel

50.000 ton*

6,3 GJ

315,0 TJ

15%

47,3 TJ

4. GFT-afval

23.401 ton

7,2 GJ

168,5 TJ

15%

25,3 TJ

6. Huishoudelijk restafval
(49% biomassa)

18.323 ton

7,2 GJ

131,9 TJ

15%

19,8 TJ

7. Rioolslib

30.000 ton*

3,0 GJ

90,0 TJ

15%

13,5 TJ

8. Slootslib
9. Industrieel restafval

5.000 ton*
78.000 ton**

3,0 GJ
7,2 GJ

15,0 TJ
561,6 TJ

Verbranding
voor directe
warmtebenutting/WKK
Vergisting voor
groen gas/ WKK
Vergisting voor
groen gas/ WKK
Vergisting of
vergassing voor
groen gas/ WKK
Vergisting voor
groen gas/ WKK
Vergisting of
vergassing voor
groen gas/ WKK
Vergisting voor
groen gas/ WKK
Vergisting
Vergisting of
vergassing voor
groen gas/ WKK

15%
15%

2,3 TJ
84,2 TJ

Totaal: 690,6 TJ

* = schatting op basis van vergelijkbare studies in andere regio’s
** = schatting op basis van CBS: bedrijfsafval (afvalsoort, verwerking, bedrijfstak)

Figuur 27: Biomassastromen (Bronnen: CBS en Afwegingskader Ruimtelijke Inpassing Biomassainitiatieven).
Ruimtelijke afweging
In de regio is reeds op strategisch niveau nagedacht over de ruimtelijke inpassing van biomassainitiatieven. Resultaat hiervan is het in 2011 vastgestelde “afwegingskader ruimtelijke inpassing
biomassa-initiatieven”. De conversie van biomassa kan plaatsvinden op de locaties die in figuur 28
staan weergegeven. Dit kaartbeeld vormt de biomassapotentiekaart van de Regio Noord-Veluwe.
(Co)vergisting in het buitengebied
In de rode gebieden is de vestiging van een biomassa-initiatief door beleid en regelgeving in
principe onmogelijk. Het gaat hier om:





gebieden die als bebouwde kom zijn aangemerkt;
natuurgebieden en/of gebieden die behoren tot de EHS;
gebieden die zijn aangewezen als noodoverloopgebieden;
gebieden met grote landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde.
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Voor de rood gearceerde strook terreinen in de nabijheid van de A28 is een uitzondering gemaakt
(“nee, tenzij”). Hier gelden belemmeringen uit bovenstaande lijst maar is, gelet op de specifieke
kenmerken van deze terreinen, denkbaar dat onder voorwaarden wel biomassa-initiatieven
toelaatbaar zijn. Een mogelijke voorwaarde is dat de natuurwaarden die verloren gaan, elders
worden gecompenseerd.
In de geel-oranje gebieden geldt het ‘ja, mits’ principe. In de gebieden liggen zogenaamde ‘zachte
belemmeringen’. Maatregelen zijn noodzakelijk om de belemmeringen op te heffen. In het geeloranje gebied zijn twee stroken gearceerd. De eerste strook betreft een gebied aan de westzijde van
Ermelo; de tweede strook bevindt zich nagenoeg aansluitend aan de westzijde van Putten. Vestiging
van (co)vergistingsinstallaties is hier in principe mogelijk binnen een agrarisch bouwblok, ware het
niet dat in het betreffende gebied (dat anders 'groen'zou zijn) geen agrarische bouwblokken
aanwezig zijn en in principe ook niet bestemd zullen worden. De arcering staat hier derhalve voor
"nee tenzij”.
(Co)vergistingsinitiatieven tot 36.000 ton/jaar
In de groene gebieden liggen vanuit ruimtelijk perspectief veel kansen voor inpassing van biomassaactiviteiten. Uiteraard dient een locatie wel onderbouwd te worden. Met uitzondering van
bedrijfseigen vergisters tot 36.000 ton/jaar dient voor de locatiekeuze van (co)vergistingsinitiatieven
de voorkeursvolgorde te worden aangehouden.
1. Locaties op of grenzend aan bedrijventerreinen of vestigingsgebied voor glastuinbouw,
grenzend aan locaties van soortgelijke bedrijven, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties of
mestverwerkers op een solitaire bedrijfslocatie;
2. Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) of locaties naast glastuinbouwbedrijven in overig
multifunctioneel gebied (mits een koppeling wordt gemaakt);
3. Vrijkomende agrarische locaties in overig multi-functioneel gebied
(Co)vergistingsinitiatieven groter dan 36.000 ton/jaar of met co-productie van groene grondstoffen
Voor (co)vergistingsinitiatieven groter dan 36.000 ton/jaar of met co-productie van groene
grondstoffen geldt dat de regio kansen wil creëren binnen de 'zoekzones biomassa' (geel op de
kaart). Deze zoekzones omvatten een strook van 200 meter diep grenzend aan bedrijventerreinen,
vestigingsgebied voor glastuinbouw en bestaande locaties van RWZI’s en mestverwerkers (KGBI's),
voorzover liggend in de groene en geel-oranje gebieden. Hier zijn de infrastructurele voorzieningen
en energie-afzetmogelijkheden doorgaans gunstig voor initiatieven van een zekere schaalgrootte,
zonder dat deze initiatieven direct conflicteren met de ruimtebehoefte van bedrijven op de reeds
bestemde terreinen
Zoekzones biomassa-erf
Een biomassa-erf is een relatief kleinschalig terrein voor het ontwikkelen en clusteren van
agrogerelateerde bedrijvigheid met een sterke onderlinge (keten)relatie, teneinde
transportbewegingen te verminderen, reststromen beter te benutten (materie en energie),
ruimtegebruik te intensiveren, de landschappelijke inpassing van bedrijven te verbeteren en de
ketensamenwerking te versterken. Zoekzones worden aangewezen in gemeenten waar op korte
afstand grote volumes drijfmest bij veebedrijven vrijkomen of grootschalige mestverwerking
gevestigd is. Het betreft de gemeenten Heerde(-Zuid), Nunspeet, Oldebroek en Putten. Als
voorwaarde voor planologische regeling van een biomassa-erf in een zoekzone geldt dat beoogde
activiteiten mede worden gedragen door lokale ondernemers.
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Bedrijventerreinen met thematische zone biomassawerf
De regio wijst voor hoogwaardige activiteiten op gebied van organisch-afvalverwerking themazones
'biomassawerf' (blauw op de kaart) aan op daarvoor geschikte bedrijventerreinen met ruimte voor
bedrijvigheid met milieucategorie 4. Het betreft:




Harderwijk: Lorentz (regionaal bedrijventerrein);
Hattem: bedrijvenpark H2O (intergemeentelijk bedrijventerrein), plandeel Hattem in
nabijheid van de RWZI Hattem;
Putten: Smidspol (zoekzone voor werken, milieucategorie 4), voor zover deze
zoekzone niet wordt benut voor biomassa-erf Putten.

Conclusies
In figuur 28 op de volgende pagina staat de ruimtelijke afweging in kaartbeeld weergegeven, in de
biomassapotentiekaart van de regio Noord-Veluwe. In deze paragraaf is al met al aangetoond dat in
de regio voldoende biomassastromen zijn om circa 5,5% van de energiebehoefte duurzaam in te
vullen. Ondanks de diversiteit aan biomassastromen en de omvang hiervan is het potentieel
betrekkelijk laag in vergelijking met de vraag naar duurzame energie in de gemeenten. Bij de
energietransitie hoort echter de acceptatie van het inzicht dat sommige duurzame-energieinstallaties nu eenmaal minder (efficiënt) energie produceren dan we vanuit het fossiele tijdperk zijn
gewend. Het is daarom een goede zaak wanneer kansen op het gebied van biomassa door de markt
worden gewogen en indien mogelijk benut, temeer omdat het gebruik van organische stoffen uit de
eigen leefomgeving simpelweg goed past bij een landelijke regio als Noord-Veluwe.

Figuur 28: De Biomassapotentiekaart.
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4.6

Restwarmtebenutting

Eerder kwam naar voren dat kansen voor rendabele restwarmteprojecten afhankelijk zijn van het
aanbod in combinatie met de mogelijkheid de warmte in de nabijheid af te zetten, zij het binnen de
eigen bedrijfsvoering, bij andere bedrijven of in de woningbouw.
Bronnen
De Warmteatlas van Nederland onderscheidt diverse potentiële bronnen in het studiegebied en
aanvullend hierop hebben gemeenten aangegeven nog diverse andere bronnen te herkennen: twee
in Harderwijk, één in Putten, twee in Nunspeet, twee in Elburg en één in Heerde. In figuur 29 staan
de locaties van deze bronnen weergegeven.

Figuur 29: De restwarmtepotentiekaart (Bronnen: RVO: Warmteatlas Nederland en gemeente
Elburg).
Noodzaak haalbaarheidsstudies
Bij de analyse van potentiële afnemers van restwarmte in de nabijheid van de bronnen wordt
gekeken naar de omvang en verdeling van het verbruik ter plaatse, het type warmtevragers en de
wijze van afname, zijnde via hoge-temperatuur-verwarming-afgiftesystemen (HTV) of lagetemperatuur-verwarming-afgiftesystemen (LTV). Op basis van inzichten hieromtrent kan worden
geconcludeerd of een rendabele match denkbaar is met het nabijgelegen aanbod van de restwarmte.
Voor de acht voorgenoemde restwarmtebronnen zal een haalbaarheidsstudie kunnen worden
uitgevoerd om de exacte potentie te duiden. Nabijheid van bron en afnemer is daarbij logischerwijs
essentieel, gezien kosten voor de leiding en warmteverliezen. De haalbaarheid van matches tussen
vraag en aanbod wordt dan technisch en financieel nader geduid door te kijken naar de impact van
de infrastructurele verbinding.
Gekwantificeerde potentie/conclusies
Het door de RVO ingeschatte restwarmte-aanbod bedraagt voor drie van de acht bronnen circa 250
TJ en voor de twee overige bronnen circa 25 TJ. Voor de aanvullende bronnen die de gemeenten
hebben aangedragen, wordt tevens een potentie van 25 TJ aangehouden. De totale potentie van
restwarmte komt daarmee neer op 875 TJ, oftewel 9,2% van de warmtevraag binnen de regio.
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5

Conclusies: de energiepotentiekaart van de regio

In het voorgaande hoofdstuk stond een ruimtelijke afweging tussen plekken en technieken centraal.
Op basis van de bevindingen kan de energiepotentiestapel en de energiepotentiekaart van de regio
Noord-Veluwe worden samengesteld; zie figuur figuur 30 en 31.

Figuur 30: De energiepotentiestapel.
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Figuur 31: De energiepotentiekaart.
De energiepotentiekaart van de regio laat zien dat de acht samenwerkende gemeenten het ruimtelijk
kader vormen van diverse duurzame kansen én onmogelijkheden:








De inpassing van grootschalige windturbines is mogelijk in de regio. Diverse zoekgebieden
zijn gedefinieerd en de inschatting is dat ruimte vrijgemaakt kan worden voor ten minste 28
turbines. Wind is onmisbaar op weg naar een klimaatneutraal studiegebied.
Zonne-energie biedt veel kansen in de regio, zowel in de gebouwgebonden variant als in de
grondgebonden variant, via coöperatieve exploitatie. De organisatorische haalbaarheid van
project op dit gebied varieert in de regio ten gevolge van diversiteit qua postcoderozen.
WKO is een niet te missen kans voor het verduurzamen van de warmte- en koudevraag. In de
gemeente zijn enkele verbods- en restrictiegebieden aanwezig, maar het merendeel van de
ondergrond biedt prima aanknopingspunten voor toepassing ervan. Kansen liggen met name
in de gezondheidszorgsector, in de utiliteit en op ontwikkellocaties.
Biomassa kan in de regio voor een deel een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het
aanbod van biomassa is weliswaar relatief groot, maar de mogelijke output ervan is alsnog
betrekkelijk klein. In de regio zijn wenselijke locaties van conversie onderscheiden van
minder wenselijke voor wat betreft de diverse technieken.
Een restwarmteproject is in theorie denkbaar op zes verschillende locaties in de regio.

32

Vraag versus duurzame potenties
In hoofdstuk 3 is de energiebehoefte in de regio vastgesteld. In hoofdstuk 4 is per duurzame techniek
een kwantificering van de potentie gemaakt. Op deze plek wordt letterlijk en figuurlijk de optelsom
gemaakt om te zien met de inzet van welke technieken Noord-Veluwe zich kan ontwikkelen tot een
klimaatneutrale regio. Figuur 32 is hierbij leidend.

Figuur 32: De potentie van duurzame-energie-technieken in relatie tot de energiebehoefte, exclusief
geothermie.
Te zien is dat de 12,8 PJ aan energie duurzaam aan het systeem van de regio kan worden toegevoegd
door gebruik te maken van windenergie, gebouw- en grondgebonden zon-PV, biomassa, WKO en
restwarmtebenutting. Door deze potenties te stapelen, kan in beginsel 6,35 PJ duurzaam worden
toegevoegd aan het “systeem” van Noord-Veluwe, oftewel: ongeveer de helft van de
energiebehoefte. In hoofdstuk 4 is echter toegelicht dat de theoretische potentie van met name
windenergie en grondgebonden zonne-energie groter zijn dan de gepresenteerde uitkomsten. Er
liggen extra kansen om meer duurzaam opwekvermogen te realiseren met deze technieken,
wanneer enkele gehanteerde criteria ter zijde worden geschoven. In figuur 32 is om die reden
aangegeven dat de resterende behoefte ‘gedekt’ kan worden door extra wind en/of zon op de grond.
Een deel van de oplossing kan tevens liggen in energiebesparing, in de inkoop van groene stroom en
groen gas en compensatieprojecten.
Wat verder opvalt, is dat met name de technieken met elektriciteit als output (zon/wind) een grote
potentie blijken te hebben. Dit terwijl slechts 3,2 van de bijna 13 PJ aan energievraag op stroom is
terug te leiden. Duurzame warmte kan zoals aangetoond verkregen worden via WKO-, biomassa- of
restwarmte-initiatieven, maar met name in de bestaande bouw zijn duurzame alternatieven
wenselijk. Zon-thermische installaties kunnen voor een klein deel uitkomst bieden, maar het is vooral
raadzaam om de potentie van geothermische warmte helder op het netvlies te krijgen. Momenteel
ontbreekt het echter data van de ondergrond waaruit deze potentie af te leiden is.
Van ruimtelijke afwegingen naar keuzes
De onderlegger van de energiepotentiekaart betreft een ruimtelijke afweging tussen technieken op
het gebied van duurzame-energie-opwekking. De kansen die de energiepotentiekaart rijk is, kunnen
fungeren als input voor het vormgeven van een strategische beleidsdoelstelling op het gebied van
duurzame-energie-opwekking. De kaart vormt dan de toetssteen voor de diverse projecten die op
het operationele niveau worden ontplooid. Logischerwijs kan het vorm te geven duurzaam-opwekbeleid niet los worden gezien van het regionale beleid op het gebied van energiebesparing. Eerst
besparen, dan duurzaam opwekken: dat is te allen tijde de meest verstandige insteek.
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Bijlage 1: Zoekzones biomassa-initiatieven regio Noord-Veluwe
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