
Lokaal scenarioatelier

Amstelland
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Programma
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Deel 1: Toelichting 
A. Vraag
B. Aanpak
C. Scenario’s in het kort
D. Uitleg werkwijze

Pauze 

Deel 2: Aan de slag! 
A. Carrousel langs de scenario’s
B. In gesprek over voorkeuren en kansen  
C. Feedback op scenario’s
D. Bespreking per groep
E. Plenaire bespreking

Deel 3: Vervolg & afsluiting 
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Wat is de RES?

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4


A. De vraag:

Waar is de ruimte voor het 

opwekken van hernieuwbare 

energie?
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Waar is duurzame opwekking 

van energie wel of  niet 

kansrijk binnen de regio 

………, en waarom?
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B. Aanpak:

Een energiestrategie 

in concept
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2020



Inventarisatie deelregio

Wat is het gezamenlijk ruimtelijk-

energetisch beeld nu en straks in de 

deelregio? 

https://energieregionhz.nl/
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https://energieregionhz.nl/


Scenariovorming

Vanuit welke drie (uiterste) 

perspectieven is het interessant om de 

inpassing van energie in de deelregio 

te onderzoeken?
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Scenariovorming

Waarom? Inzicht in effecten van 

keuzes om goed met elkaar in gesprek 

te gaan over gewenste aanpak

Let op! Het gaat dus niet om een keuze 

te maken tussen de drie scenario’s
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Scenariovorming
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Scenario 1: 

Lokale kracht

Scenario 2:

Energiestad en dorp

Scenario 3: 

Kostenefficiënt



Scenariovorming
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Scenario 1: 

Lokale kracht

Scenario 2:

Energiestad en dorp

Scenario 3: 

Kostenefficiënt



Scenariovorming
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Berekening potentie bouwsteen



Effecten in beeld

• Soort energiesysteem?

• Waar en hoeveel zoekgebieden?

• Impact CO2-emissie?

• Omvang energieproductie?

• Impact op natuur en landschap?

• Kosten en baten?
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Scenario 
vorming

Op korte en lange termijn

(2030 en 2050)

Scenario 1: 

Lokale kracht



Lokale verrijking

• Welke elementen van de 

verschillende scenario’s zijn wel/niet 

kansrijk en waarom?  

• Wat zijn kansen, voorwaarden en 

knelpunten vanuit de lokale bril? 
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Naar een bod

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 

3: van welke elementen vinden we dat 

ze sowieso/ misschien/ niet bij de 

regio passen? 
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C. Schets van de drie 
scenario’s
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Scenario:

Leidend

perspectief:

Het laag houden van de kosten en 

het zo optimaal gebruiken van de 

huidige infrastructuur

Scenario 1: 

Lokale kracht

Scenario 3: 

Kostenefficiënt

Scenario 2:

Energiestad en dorp

Inwoners en lokale bedrijven 

bundelen de krachten om lokaal 

elektriciteit op te wekken

Het combineren van functies en 

efficiënt ruimtegebruik in het 

stedelijk gebied
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Scenario:

Leidend

perspectief:

Voorbeeld 

bouwsteen:

Scenario 1: 

Lokale kracht

Scenario 2:

Energiestad en dorp

Scenario 3: 

Kostenefficiënt

Het laag houden van de kosten en 

het zo optimaal gebruiken van de 

huidige infrastructuur

Inwoners en lokale bedrijven 

bundelen de krachten om lokaal 

elektriciteit op te wekken

Het combineren van functies en 

efficiënt ruimtegebruik in het 

stedelijk gebied
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Scenario 1: Lokale kracht

Kenmerken:
• De energietransitie is voelbaar en zichtbaar in 

de directe leefomgeving.

• Inwoners en lokale bedrijven bundelen 

krachten om lokaal elektriciteit op te wekken. 

• De opwekking van duurzame elektriciteit 

draagt bij aan het versterken van de 

leefomgeving.

• Opbrengsten vloeien terug naar de lokale 

gemeenschap: deze worden gebruikt voor het 

ontwikkelen van natuurgebieden en het 

versterken van recreatiefuncties.
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Scenario 1: Lokale kracht
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2050

0.688 TWh

Scenario 1: Lokale kracht
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Effecten van 

elektriciteitsopwekking

Lokale kracht
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Scenario 2: Energiestad en dorp 

Kenmerken:

• Er wordt optimaal ingezet op het combineren 

van functies en efficiënt ruimtegebruik.

• Het landelijk gebied wordt zo min mogelijk  

gebruikt voor het produceren van energie.

• Er wordt gezocht naar het optimaal benutten 

van het stedelijk gebied. 

• Aan de stadsranden worden zonneparken 

geplaatst in combinatie met 

natuurontwikkeling.
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Scenario 2: Energiestad en dorp

33

Scenario 2: Energiestad en dorp
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2050

0.527 TWh

Scenario 2: Energiestad en dorp
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Effecten van 

elektriciteitsopwekking

Scenario 2: Energiestad en 

dorp
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Scenario 3: Kostenefficiënt

Kenmerken:
• Dit scenario gaat uit van kostenefficiëntie.

• Bestaande elektriciteitsinfrastructuur en de 

nabijheid van vraag en aanbod bepalen het 

toekomstige landschap.

• Windturbines worden geplaatst op locaties 

waar nog netwerkcapaciteit is (i.c.m. 

zonnevelden om de infrastructuur zo optimaal 

mogelijk te benutten).

• Inwoners worden gezien als klant.

• Het laag houden van de kosten en het zo 

optimaal gebruiken van de huidige 

infrastructuur zijn leidend.
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Scenario 3: Kostenefficiënt
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2050

0.821 TWh

Scenario 3: Kostenefficiënt
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Effecten van 

elektriciteitsopwekking

Scenario 3: Kostenefficiënt



Waar is duurzame opwekking 

van energie wel of  niet 

passend binnen de regio 

………, en waarom?
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Pauze
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Deel 2 Aan de slag!

A. Carrousel langs de drie scenario’s [45 

min

B. In gesprek over voorkeuren [30 min]

C. Plenaire bespreking [15 min]
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Deel 3 Doorkijk naar vervolg
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2020



Naar een bod

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 

3: van welke elementen vinden we dat 

ze sowieso/ misschien/ niet bij de 

regio passen? 

Concept RES in mei 2020 klaar en wordt 

gedeeld met alle atelier-deelnemers
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