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De huidige energiecrisis en de
toekomst voor onze kinderen
´ Iedereen is op de hoogte van de huidige energie
crisis die enorm versterkt is door de oorlog in de
Oekraïne
´ Eigenlijk hoeft het geen uitleg dat we anders moeten
omgaan met energie;
´ Om minder afhankelijk te worden van Rusland, om
onze planeet toekomst bestendig te maken voor
onze kinderen en vanwege de enorme kostenstijging
die we in onze portemonnee voelen
´ We willen jullie, als inwoners van de Vecht en
omstreken, graag meenemen in de gedachten hoe
we samen deze enorme uitdaging aan kunnen
pakken.
´ Er is een oplossing voor deze uitdaging!

Samen energie besparen en
opwekken
´ Als een groep enthousiaste bewoners van de Vecht
hebben we de handschoen opgepakt om na te
denken over het invullen van de energietransitie.
´ Zoals deze verwoord is in de Voorster Energie
Strategie (www.voorst.nl/ves)
´ De VES is een onderdeel van de Regionale Energie
Strategie (de RES). De RES is weer onderdeel van het
landelijke klimaatakkoord
´ In die strategie staat onder andere beschreven
hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in
de periode tot 2030 wil realiseren
´ Dit alles om fossiele energie (CO2) terug te dringen
en op den duur energie neutraal te zijn

Een
duurzame
toekomst
voor ons en
onze
kinderen

´ Even terug naar de RES: Hierin staat ook beschreven wat er van
ons in de Vecht verwacht wordt qua opwekking van schone
energie
´ Wij als Vechtenaren geloven hier ook in, immers, als we een
duurzame toekomst voor ons en onze kinderen willen, is het nu
de tijd om ook hier actie te ondernemen
´ In plaats van onze weilanden vol te laten leggen met
zonnepanelen door bijvoorbeeld buitenlandse investeerders
denken we dat er betere oplossingen zijn om dit doel te
bereiken.
´ Daarbij volgen we de zonneladder
´ De gemeenteraad Voorst heeft besloten lokale initiatieven
vooruit te helpen, die handschoen pakken we graag op!
´ Na een 1e online bijeenkomst van het Plaatselijk Belang de
Vecht en Omstreken (www.de-vecht.nl )met zo’n 75
deelnemers, hebben een aantal vrijwilligers de koppen bij
elkaar gestoken om met ideeën te komen

Samen energie besparen
en opwekken
´ Met dit document willen we tonen hoe wij
onze routekaart zien om tot de gewenste
doelstelling te komen
´ We zien het als eerste taak om alle
bewoners van de Vecht te betrekken bij
deze mooie uitdaging. Immers, alleen
samen kunnen we het voor elkaar krijgen
met de ideeën van ons allemaal
´ Een belangrijk uitgangspunt in de VES is dat
we zo’n 1,35 MegaWatt groene energie
moeten gaan opwekken om CO2 terug te
dringen
´ Maar CO2 en fossiel energiegebruik kan je
ook terugdringen door te besparen
´ Waardoor er minder groene energie hoeft
te worden opgewekt om energie neutraal
te worden!

Besparen

Opwekken

Samen energie besparen
en opwekken

´Besparen en
opwekken gaat dus
hand in hand
´Wat we besparen
hoeven we minder
op te wekken

Besparen

Opwekken

Routekaart
´ Als Energiegroep “Energiek De Vecht” willen we graag
delen welke stappen we willen nemen. Dit is niet in beton
gegoten en we staan open voor advies!
´ We delen deze routekaart met zowel bewoners, bedrijven
en de gemeente om inzicht te geven en om samen het
gesprek er over aan te kunnen gaan
´ Alle hulp en ideeën zijn welkom. Je kan ons bereiken op
energiek@de-vecht.nl of door ons aan te spreken.
Binnenkort gaan we ons voorstellen
´ Op de volgende pagina’s tref je onze routekaart aan

Routekaart uitgangspunten
- De Zonneladder in de VES
´ Als we het hebben over de locatie voor de opwekking
van zonne-energie, dan is er een duidelijke
voorkeursvolgorde
´ Dit word ook wel de Zonneladder genoemd. Op de
eerste trede van de ladder staan zonnepanelen op
gebouwen
´ De volgende trede combineert functies: bijvoorbeeld
door zonnepanelen bovenop een fietsenstalling te
plaatsen of boven parkeerplaatsen
´ Op de derde trede staat de optie om nabij de
bebouwde omgeving te kijken naar zonnepanelen op
de grond
´ De vierde en laatste trede gaat over het plaatsen van
zonnepanelen op de grond in het buitengebied

Routekaart uitgangspunten
De Zonneladder:

Routekaart uitgangspunten
- Opwekking volgens VES
´ Vanuit de VES (Voorster Energie Strategie) is de
doelstelling geformuleerd om voor ons gebied 5
Hectare zonnepanelen te realiseren. Dit komt neer
op ongeveer 1,35MegaWatt
´ Die 1,35MW kunnen we deels bereiken door
te besparen en deels door op te wekken
´ Dat opwekken kan op verschillende manieren en
hoeft niet alleen door Hectares weiland in te
zetten, het gaat immers over de energie in MW
´ De hoeveelheid stroom en gas die bespaard kan
worden, kan afgetrokken worden van de 1,35MW
´ Om tot dit doel te komen hebben we de
volgende onderdelen of stappen in gedachten

Stappen
´ Communicatie
´ Nulmeting
´ Tijdpad
´ Berekenen van de potentiele besparing en opwekking
(los van weilanden)
´ Met actoren bekijken wat bespaard en opgewekt kan
worden
´ Andere vormen van opwekking nodig (zonneladder)
´ Plan schrijven
´ Plan valideren
´ Plan uitvoeren

Communicatie
´ Gedurende het hele proces willen we transparant
communiceren met
´ De actoren in ons gebied door enquête, persoonlijk
bezoek/contact, energiemarkt, website, email en
andere vormen van communicatie
´ De gemeente Voorst door het geven van updates,
betrokken te zijn bij overleggen en door advies vragen

´ Via deelname aan Het Platform Energie Voorst:
´ We zijn blij met de motie Positieve Energie die de raad
heeft aangenomen
´ En met de begeleiding die ons o.a. in staat stelt te
netwerken via het Platform met andere initiatieven in de
regio

Nulmeting voor het in kaart brengen
van:
´ Wat verstaan we onder het gebied van De
Vecht.
´ Wij kijken daarbij naar de sociale samenhang van
woningen rond De Vecht en niet allen naar een
geografische grens die soms zorgt voor een
onnatuurlijke scheiding.

´ Wat is het huidige stroom- en gasgebruik in dit
gebied
´ Hiervoor gebruiken we verschillende informatie
(enquête, online gemiddelden die Liander
aangeeft, ..., ...)

Nulmeting voor het in kaart brengen
van:
´ Op welke daken kunnen nog zonnepanelen worden
geplaatst.
´ Met bepaalde online tools kan dit in kaart worden
gebracht
´ Een visuele check is nodig om te kijken of er al panelen
liggen
´ De potentiele oppervlakte is om te zetten in MW
´ We kijken naar huizen, bedrijven en verenigingen
´ Een inschatting maken welke huizen wel of niet (goed)
geïsoleerd zijn (enquête en advies)
´ Een inschatting maken of er winst gemaakt kan worden
door te besparen op bijvoorbeeld stoken en optimaliseren
van de warmteopwekker en ... (enquête en advies)
´ Wanneer is het stroomnet in onze omgeving geschikt om
de stroom te verwerken die opgewekt moet worden
(tijdpad)

Tijdpad
´ Voorlopig is de capaciteit van het net in de regio niet geschikt
voor grootschalige opwekking (netcongestie Liander)
´ Dit met Liander in kaart brengen
´ Dit geeft ons x tijd om met plannen komen
´ Onze planning kunnen we hier op projecteren

Besparen

Opwekken

Berekenen van de potentiele
besparing en opwekking
´ Met de nulmeting kunnen we het potentieel van te
op te wekken en te besparen energie (netto)
inschatten
´ Daardoor kunnen we de juiste mensen/bedrijven
(actoren) gaan benaderen
´ En een goede mix van oplossingen voorstellen

Met actoren kijken wat bespaard en
opgewekt kan worden
´ Door de enquête en persoonlijke gesprekken
(adviezen) kan van het potentieel de besparen en
opwekken per gebruiker ingeschat worden
´ Denk ook aan subsidies rond het vervangen van
asbestdaken, regelingen voor bedrijven en
sportverenigingen
´ Als dat niet voldoende is moet er naar andere
opties gekeken worden om de netto doelstelling
te halen:
´ 1,35 MW minus (op te wekken+te besparen) =
doelstelling via de zonneladder zoeken
´ Bijvoorbeeld: 1,35 - (0,5+0,3) = 0,55MW nog te
realiseren

Andere vormen van
opwekking nodig (volgens
treden zonneladder)
´ Inventariseren hoe nog meer energie
opgewekt of bespaard kan worden
´ Zonnepanelen op minst storende
plekken
´ Biogas
´ Accuoverdracht van eigen auto’s
´…
´ Wind- en andere vormen van
energieopwekking

Plan schrijven
´ Aan de hand van bovenstaande informatie
kan een plan met een onderliggende
berekening worden gemaakt.
´ Dit doen we met een ervaren adviseur. En
mede op basis van input van de actoren in het
gebied en in overleg met onder andere:
´ Gemeente Voorst, Groenbank, Liander,
Greenchoice, RVO, Burgers met Energie,
EnergieRijk Voorst, Platform Energie Voorst,
…, …
´ Welke organisatievorm: aansluiten bij een
bestaande coöperatie (Burgers met
Energie. www. burgersmetenergie.nl) of ...

Plan schrijven
´ De doorlooptijd is mede afhankelijk van de
netcongestie
´ We vragen 2 tot 3 offertes op om de plannen te
realiseren
´ We kijken daarbij naar
´ Mogelijke subsidies zoals SDE+, asbest vervangen,
sport.., ..., ...
´ Investeringen van personen, bedrijven

´ Kiezen voor de juiste uitvoerder(s) en mogelijke
investeerders

Plan valideren
´ Het plan zullen we voorleggen aan
bovenstaande actoren
´ Aanpassingen verwerken
´ Plan definitief maken

Plan uitvoeren
´ Het realiseren van het plan zoals
overeengekomen met de verschillende
actoren.

Doe mee!
´ Alle hulp en ideeën zijn
welkom. Je kan ons
bereiken via energiek@devecht.nl of door ons aan te
spreken. Binnenkort gaan
we ons voorstellen.
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