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De RES-regio's hebben veel werk verzet met  
als resultaat goed onderbouwde documenten. 

Ze laten een grote bereidheid zien om bij  
te dragen ambities uit het Klimaatakkoord 

Er zijn stevige uitdagingen op het gebied  
van participatie, ruimte en systeemefficientie.  
Belangen en perspectieven staan vaak  
haaks op elkaar.
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Bestuurlijke rol 

Het dagelijks bestuur heeft het mandaat om 
binnen de kaders van het beleid toezeggingen te 
doen. De toetsings kaders zijn: Energietransitie, 
BOVI, BOP en de adviezen van het AB aan het 
D&H op 6 mei 2020. 

Het dagelijks bestuur zorgt dat het algemeen 
bestuur goed geinformeerd is. 

RES Noord-Veluwe

Leden van het algemeen bestuur hebben  
een toetsende en kaderstellende rol. 

Het algemeen bestuur stelt RES 1.0 vast of 
mandateert hiervoor het dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur heeft een netwerkende  
en signalerende rol.

Bestuurlijke en  
ambtelijke  
vertegenwoordiging

Patrick Gaynor 
Wim van Vilsteren
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Totaal bod 0,53 TWh
Basis/pijplijn 0,20
Ambitie 0,33

Inbreng waterschap
Wind op rwzi Harderwijk
Zon op rwzi Harderwijk  
en Elburg
Aquathermie Harderwijk,  
Hattem

Opwek 0,54 TWh  
verdeling 42% wind en 58% zon

Zon 35% op dak en 23% op veld

Wind gekoppeld aan knooppunt 
Hattemerbroek, bedrijventerrein 
Lorentz in Harderwijk en Nulder- 
nauwkust en Veluwerandmeer 
bij Elburg.



Landschappelijke kwaliteiten zijn meegewogen  
in de zoektocht naar zon en wind.  

Meekoppelkansen en integraliteit met andere 
thema's zoals klimaatadaptatie, circulaire econo-
mie, biodiversiteit en de landbouwtransitie staan 
nog aan het begin. In de realisatiefase van de RES 
dient het waterschap een actieve inbreng te 
leveren om deze meekoppelkansen te benutten. 

De natuurwetgeving (onder andere de wespen-
dief) en (lokale) en individuele en  bedrijfs- 
belangen matchen niet altijd met de doelen  
van energietransitie.  

Wind en zon in polder Oosterwolde en de 
dorpsmolens zijn niet overgenomen.  

Ruimtelijke kwaliteit

De ontwikkeling van wind op het bedrijventerrein 
Lorentz -inclusief een windturbine op de rwzi- is 
onderdeel van het basisbod. 

De regio heeft voorkeur voor zon op bedrijfs- 
daken, parkeerterreinen en overhoeken.  
Dit is in lijn met de ambitie van ons waterschap. 
De zonnewijzer is uitgangspunt. Zon op veld is 
echter ook noodzakelijk hier liggen koppelkansen 
voor het waterschap, mits de bodem er niet in 
kwaliteit op achteruit gaat. 

Het waterschap is betrokken bij de verkenningen 
van de mogelijkheden van zon in de landgoede-
renzone van de gemeenten Elburg, Oldebroek  
en Nunspeet.



Bestuurlijke participatie

De volksvertegenwoordigers leveren via officiële 
besluitvormingsstructuren hun inbreng.  

Op verschillende bijeenkomsten hebben de 
volksvertegenwoordigers hun inbreng geleverd. 
 
Het primaat ligt in deze fase bij de gemeenten.  
De rol van het waterschap is op dit moment 
bescheiden. De grootschalige opwek van  
duurzame energie betreft vooral een ruimtelijke 
doorwerking. 

De actieve inzet van het waterschap en concrete 
uitvoering van maatregelen op het gebied van 
energie worden gewaardeerd.



Tot 1 oktober 2020 lag de nadruk vooral op het 
betrekken van professionele stakeholders bij het 
zoeken naar locaties voor opwek van duurzame 
energie.  

Afgelopen maanden hebben ruim 1400 inwoners 
hun stem laten horen. Dit is een zeer aanzienlijk 
aantal waarbij door de COVID-beperking nieuwe 
doelgroepen personen zijn aangeboord. Ook zijn 
de bewoners via lokale media, social media en 
een webinar geinformeerd. 

Maatschappelijke participatie

*  Met lokaal eigendom bedoelen we dat 

50% van het eigendom in handen is van 

bewoners en bedrijven uit de regio.

De ambitie is om 50% lokaal eigendom* op  
te nemen in beleid, maar dit is niet juridisch 
afdwingbaar. Hier geldt slechts een inspannings-
verplichting. Waterschap Vallei en Veluwe heeft 
hier een marginale rol.



Het bod uit de RES 1.0 past niet binnen de 
huidige capaciteit van de drie grote elektriciteits-
stations in de regio. Het bod sluit echter goed  
aan op de uitbreidingsplannen die we voor die 
stations hebben.

Kleinere zonontwikkelingen sluiten we aan op 
kleinere stations hiervoor is nog beperkt ruimte 
op die stations aanwezig.

Zon op dak wordt doorgaans aangesloten op  
het middenspanningsnet. Het aandeel aan te 
sluiten MW voor zon op dak zal groeien t.o.v.  
de concept-RES.

Energiesysteemefficiëntie

Wij verwachten op diverse locaties knelpunten 
door de toename van zon op dak, vooral in 
gebieden waar het net ‘dun’ is, zoals in het 
buitengebied.

Ook de Transitievisies Warmte en Regionale 
Laadinfrastructuur hebben impact op onze netten. 
Wij onderzoeken met de regio wat nodig is voor 
een toekomstbestendige netstructuur en hoe  
daar met een gezamenlijke uitvoeringsplanning  
is te komen.



De regio Noord-Veluwe heeft een Regionale 
Structuur Warmte opgesteld. Hierin zijn de 
regionale warmtebronnen in beeld gebracht 
evenals de warmtevraag en de benodigde 
infrastructuur. 

In de regio NV is de all electric oplossing voor het 
verwarmen van de woningen het meest kansrijk.  

In Harderwijk zetten we samen met de gemeente 
in op het benutten van aquathermie; restwarmte 
van het gezuiverde rioolwater. Ook met gemeente 
Hattem zijn we hierover in gesprek, waarbij ook 
de warmte uit oppervlaktewater in beeld is. 

Regionale Structuur Warmte

We onderzoeken op welke wijze we ons biogas zo 
hoog mogelijk kunnen verwaarden. In Elburg en 
Harderwijk liggen hier kansen voor inzet van ons 
biogas. De BECH levert al groen gas rechtreeks 
op het gasnet. 

De gemeenten dienen uiterlijk in 2021 de warmte 
transitie visies vast te stellen. Bij de realisatie er 
van willen we bijvoorbeeld klimaatadaptatie- 
ambities verweven met het gasvrij maken van  
de wijken.



 
X

Besluitvorming waterschap

Besluitvorming regio

Nationale routekaart

Route voor mandateringsvraag
week 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

19 maart 
aanleveren  

D&H

30 maart 
behandelen 

D&H

31 maart 
aanleveren 

Cie

12 april  
Cie 1

19 april  
Cie 2

26 april 
aanleveren  

AB

10 mei 
vaststellen  

in  AB

Route voor definitieve besluitvorming RES
week 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

30 april 
aanleveren  

D&H

11 mei  
behandelen 

D&H

26 mei 
aanleveren 

Cie

7 juni  
Cie 1

14 juni  
Cie 2

21 juni 
aanleveren 

AB

5 juli  
vaststellen  

in AB

RES 1.0 is een strategie die doorvertaald gaat worden in omgevings- 
visies, -plannen en -vergunningen. En deze volgen de normale democratische 
besluitvormingsprocedures. Hierop is natuurlijk inspraak mogelijk.  
Bij deze doorvertaling van de strategie is het zaak om ook meekoppelkansen 
te benutten (biodiversiteit, klimaatadaptatie).
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