Wijzigingen Verrijkte routekaart op basis van de binnengekomen reacties
Bladzijde
10

Was
Constructieve Zonneladder toe.
Initiatieven op lagere treden (zon op dak,
langs infrastructurele werken) pakken we
sneller en intensiever aan. Realisatie in
de lagere treden moet aan strengere
randvoorwaarden voldoen.

Wordt
Constructieve Zonneladder toe.
Initiatieven op hogere treden (zon op
dak, langs infrastructurele werken)
pakken we sneller en intensiever aan.
Realisatie in de lagere treden moet
aan strengere randvoorwaarden
voldoen.

11

- We onderzoeken twee mogelijke
locaties voor de plaatsing van een
windmolenpark

- We werken mee aan het realiseren
van twee mogelijke locaties voor de
plaatsing van een windmolenpark.

11

Niet

- Onder een windmolenpark verstaan
we minimaal 9MW

11

- We staan open voor initiatieven voor
biogas waarbij de voorkeur uitgaat naar
kleinschalige monovergisting op
boerderijschaal
- We werken nauw samen met LTO om
zaken rondom grondgebondenheid en
het sluiten van de kringloop uit te werken
- We zijn voorstander van mestvergisting
op bedrijfsniveau. We sluiten collectieve
mestvergisting in Bronckhorst uit

- We staan open voor initiatieven voor
biogas waarbij de voorkeur uitgaat
naar kleinschalige mono-/covergisting op boerderijschaal
- We zijn voorstander van
mestvergisting op bedrijfsniveau. We
sluiten industriële mestvergisting in
Bronckhorst uit
- We werken aan het sluiten van de
kringlopen

12

- We zetten in op optimalisatie van
reststromen in Bronckhorst, houtsoortigen landbouwafval

- We zetten in op optimalisatie van
reststromen in Bronckhorst,
houtsoortig- en reststromen uit de
landbouw

Wijzigingen Bronckhorster ruimtelijke afweging
Bladzijde
1

Was
Niet

Wordt
Deze cultuurlandschappen
zijn weergegeven op kaart 1.

2

De landschappelijke
waarderingskaart is
weergegeven op kaart 1a.
Binnen Bronckhorst komen
bijzondere landschappelijke
gebieden voor, zoals de
Halse rug, de
landgoederenzone. Deze zijn
weergegeven op kaart 1b.

De cultuurlandschappelijke
waarderingskaart is
weergegeven op kaart 2.
Binnen Bronckhorst komen
bijzondere landschappelijke
gebieden voor, zoals de
Halse rug, de
landgoederenzone. Deze zijn
weergegeven op kaart 3.

3

3. Dit project niet
gerealiseerd wordt binnen
Nationaal Landschap De
Graafschap.

3. Dit project niet
gerealiseerd wordt binnen
Nationaal Landschap De
Graafschap en in gebieden
met bijzondere
landschappelijke waarde.

4/5

Stap 2b: regiekamer Energie
De resultaten van deze
ruimtelijke toets worden
overgebracht naar de
regiekamer Energie. In deze
regiekamer zijn de
beleidsvelden ruimtelijk
ordening, energie en
communicatie
vertegenwoordigd.
Afhankelijk van het initiatief
kan, indien gewenst deze
groep worden uitgebreid met
andere beleidsvelden. In de
regiekamer Energie wordt
het initiatief dus
interdisciplinair behandeld.
De regiekamer Energie komt
regelmatig bij elkaar,
beoordeelt dan alle
ingebrachte plannen/ideeën
en geeft een
maatwerkadvies en -aanbod.
De uitkomst van de
regiekamer Energie kan ‘go’
of ‘no go’ zijn.

Stap 2b: regiekamer Energie
De resultaten van deze
ruimtelijke toets worden
overgebracht naar de
regiekamer Energie. In deze
regiekamer zijn de
beleidsvelden ruimtelijk
ordening, energie en
communicatie
vertegenwoordigd.
Afhankelijk van het initiatief
kan, indien gewenst deze
groep worden uitgebreid met
andere beleidsvelden of
(lokale) expertise worden
gevraagd om advies. In de
regiekamer Energie wordt
het initiatief net als bij de
Regiekamer RO dus
interdisciplinair behandeld.
De regiekamer Energie komt
regelmatig bij elkaar,
beoordeelt dan alle
ingebrachte plannen/ideeën
en geeft een
maatwerkadvies en -aanbod.
De uitkomst van de
regiekamer Energie kan ‘go’
of ‘no go’ zijn.

Afbeelding 1
Wind:
Laatste rij windkracht: grote
turbines >80 meter
ashoogte, vrijstaand op
maaiveld

Was
Kolommen Gesloten en
halfopen en open:
# niet mogelijk in GNN

Wordt
Kolommen Gesloten en half
open en open:
# niet mogelijk in GNN,
Nationaal Landschap De
Graafschap, gebieden met
bijzondere landschappelijke
waarde

Biomassa:
Eerste rij mest

mestvergister (één agrarisch
bedrijf)

mestvergister (één tot enkele
agrarische bedrijven)

Kaarten
Kaarten vervangen

Was
Kaart 1a en 1b

Wordt
Kaart 1, 2 en 3

