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• RES Foodvalley 

De RES Foodvalley is inmiddels vastgesteld in de gemeenteraden van 

o Barneveld 

Barneveld heeft RES 1.0 vastgesteld op 26 mei 2021. Er is een amendement aangenomen en er 

zijn drie moties aangenomen. Het amendement wijzigt de tekst van het vaststellingsbesluit in 

die zin dat Barneveld voor de eigen gemeente minimaal 51% lokaal eigendom voor zonne- en 

windprojecten wordt vereist. De moties spreken een voorkeur uit voor zon op restlocaties en 

daken boven agrarische gronden, en voor professionalisering van de communicatie. 

o Ede 

Ede heeft de RES 1.0 vastgesteld op 3 juni 2021. Er zijn twee moties aangenomen. De eerste 

motie roept op tot evaluatie en verduidelijking van het besluitvormingsproces bij de volgende 

stappen van het RES proces, van de bevoegdheden van de gemeenteraad en van omgang met 

eventuele amendering. De tweede motie noemt naast de ambitie van 50% lokaal 

eigenaarschap het streven naar 51% lokaal eigenaarschap van zonne- en windprojecten in de 

eigen gemeente. 

o Nijkerk  

 

Nijkerk heeft de RES Foodvalley vastgesteld op 24 juni. 

 

o Scherpenzeel  

Scherpenzeel heeft de RES vastgesteld op 10 juni. Daarbij zijn 3 moties en een amendement 

aangenomen. De moties roepen op een plan op te stellen om inwoners te motiveren om 

verantwoordelijkheid te nemen (o.m. voor energiebesparing), professionalisering van de 

communicatie, en het potentieel van restlocaties in kaart te brengen. 

Het amendement bepaalt dat de op 21 februari 2021 aangenomen energievisie de basis is voor 

de eigen ambities en de uitvoering van de RES, en prevaleert boven het raadsvoorstel. In de 

tekst van de RES worden enkele wijzigingen aangebracht, met de strekking dat de zonneladder 

moet worden toegepast  voordat 20 ha zonneveld kan worden gerealiseerd, en voor wind een 

maximale tiphoogte geldt van 10 meter en een afstand tot woningen van minimaal 10 maal de 

ashoogte. Verder wordt het zoekgebied “in samenspraak met initiatiefnemers, de omgeving en 

belanghebbenden” uitgewerkt, en krijgt dit op de kaart een andere kleur. 

o Renswoude 29 juni 

 

Renswoude heeft de RES Foodvalley vastgesteld op 29 juni. Daarbij zijn een amendement en 

drie moties aangenomen. Het amendement schrapt -voorlopig- het zoekgebied voor twee 

windturbines en vergroot de inzet op zon op dak en restgronden. Het bod van Renswoude 

wordt daarmee aangepast van 40 naar 20 GWh. In de moties wordt verzocht om in september 

een tweede bespreking te beleggen over de moties en amendementen in de regio, wordt 

gepleit tegen houtige biomassa en voor het concretiseren van energiebesparing. 



 

o Rhenen 

Rhenen heeft de RES 1.0 vastgesteld op 8 juni 2021. Er zijn twee moties aangenomen. De 

eerste motie vraagt het college de (minimum)vereisten voor lokaal eigenaarschap verder uit te 

werken, ook voor mensen met een smalle beurs, teneinde de betrokkenheid te vergroten. De 

tweede motie roept op tot verduidelijking van het besluitvormingsproces bij de volgende 

stappen van het RES proces, en daarbij onduidelijkheden weg te nemen over de democratische 

bevoegdheden van de gemeenteraad, en over hoe om te gaan eventuele amendementen. 

o Veenendaal 

Vooruit lopend op de behandeling van de RES 1.0 zijn in Veenendaal op 27 mei 2021 twee 

“moties vreemd” aangenomen die het bestuur oproepen om de vaststellingsprocedure in twee 

stappen op te delen en het bod in te dienen voor 1 november 2021, en om te streven naar een 

minimaal percentage draagvlak in de nabijheid van turbines. De moties zijn tevens ter kennis 

van andere gemeenteraden en van de staten gebracht. De motie van Veenendaal heeft daarna 

niet geleid tot een wijziging van de vaststellingprocedure in andere gemeenteraden. De raad 

van Veenendaal zal naar verwachting op 24 juni een besluit nemen over RES 1.0. 

OP 28 juni heeft Veenendaal de RES Foodvalley vastgesteld met twee amendementen. In het 

eerste amendement schrapt Veenendaal in de RES het zoekgebied voor wind in Renswoude, in 

het tweede amendement wordt het vaststellingsbesluit aangepast en wordt een afstandsnorm 

van 10x tiphoogte voor RES 2.0 voorgesteld. Verder zijn drie moties aangenomen over 

grensoverschrijdende samenwerking en participatie van bewoners, over een zonnelint langs de 

A12, en over cumulatieve effecten van windturbines op kwetsbare soorten zoals de 

wespendief. 

o Wageningen 

Wageningen heeft de RES vastgesteld op 14 juni met een amendement en drie moties. Het 

amendement schrapt paragraaf 2.4.5 uit RES 1.0. In paragraaf 2.4.5 is een regionaal maximum 

van 220 ha zon op land opgenomen. De moties roepen op om in RES 2.0 de mogelijkheid van 

een decentraal gelijkstroom netwerk te onderzoeken, de RES te evalueren en processen helder 

uit te werken zodat geen onduidelijkheid kan ontstaan over de democratische bevoegdheden 

van de gemeente, en hoe wordt omgegaan met amendementen. 

o Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft RES Foodvalley vastgesteld op 9 juni, en daarbij vijf moties 

aangenomen. De moties pleiten om rekening te houden met innovaties, om decentrale 

netwerken te verkennen, om een betere verhouding tussen zon op land, zon op dak en wind te 

bevorderen, om de maatschappelijke kosten van netaanpassingen transparant te maken aan 

te geven wat hogere kostenefficiëntie op kan leveren, en om actief in te zetten op het 

vergroten van draagvlak naar RES 2.0 

o Waterschap 5 juli 

 

• Regio Amersfoort 

 



o Amersfoort 6 juli 

 

o Baarn 7 juli 

 

o Bunschoten 8 juli 

 

o Eemnes 5 juli 

 

o Leusden 1 juli 

 

o Soest 8 juli 

 

o Woudenberg 1 juli 

 

o Waterschap 5 juli 


