
Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent 
van haar energie duurzaam opwekken 

Arien Scholtens, Projectleider Duurzame Energie van de gemeente Oldebroek en 
verbonden aan het projectteam RES Noord-Veluwe heeft tijdens een clubavond een 
toelichting gegeven op de totstandkoming en vervolg van de Regionale Energie 
Strategie 1.0 voor onze regio. In totaal hebben 30 regio’s in Nederland een dergelijk 
plan opgesteld in kader van het Klimaatakkoord. 

 

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 voor de regio Noord-Veluwe is inmiddels 
vastgesteld door de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale Staten.  

In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan 
opwekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% 
zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare ambities met 
ruimte voor zorgvuldige afweging.  

De regionale energiestrategie is het resultaat van een twee jaar durende verkenning 
van mogelijkheden van de Noord-Veluwse gemeenten (w.o. Ermelo en Putten) , 
provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe samen met netbeheerder 
Liander, de verenigde woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energie 
coöperaties, Natuur en Milieu Gelderland, VNO-NCW en met betrokkenheid van vele 
maatschappelijke organisaties en inwoners uit de regio. 



 

De RES 1.0 bestaat uit twee onderdelen; het reële deel bestaat uit projecten die al 
zijn gerealiseerd of zijn vergund en het ambitie-deel ziet mogelijkheden voor 
projecten voor het opwekken van wind- en zonne-energie die gerealiseerd kunnen 
worden voor 2030. De regio zet met name stevig in op zonnepanelen op grote 
daken. 

Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft deze RES ook inzicht 
in de beschikbaarheid van regionale warmtebronnen en de verdeling daarvan in de 
regio. Op lokaal niveau werken alle Noord-Veluwse gemeenten aan de 
warmtetransitie en de daaruit volgende wijkuitvoeringsplannen. Zo zet de regio 
stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

De presentatie gaf een levendige discussie over de haalbaarheid van deze beweging 

en de mogelijkheden die je als individuele burger hebt om een bijdrage te leveren.  

Wederom een mooi thema om meer van te willen weten. Het  heeft immers grote 

impact op ons  en de generaties na ons. 

 


