
Besluitvorming RES
Gemeente Motie/amendement
Barneveld  Amendement:   besluit voor onze gemeente willen wij minimaal 51% lokaal 

eigenaarschap van zonne- en windprojecten.
 Motie:   verzoekt om een deel van de gelden die vanuit het Rijk voor de verdere 

uitvoering van de RES naar de gemeente toekomt, beschikbaar te stellen voor 
communicatie zodat er op dat gebied een professionaliseringsslag kan worden 
gemaakt;

 Motie  : verzoekt alle restlocaties in kaart te brengen en daarbij ook expliciet op zoek te 
gaan naar extra potentieel van restlocaties, waar bij een uiteindelijke keuze voor zon op 
land de restlocaties voorgaan boven zon op land op agrarische gronden;

 Motie:   verzoekt landbouwgrond binnen gemeente Barneveld te sparen en om uit te 
dragen binnen de regio Foodvalley eerst zonne-energie op te wekken op daken en 
restgronden en ten laatste op landbouwgrond, bij overschrijding van het bod van 0,75 
TWh.
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Veenendaal  Motie vreemd:   verzoekt de stuurgroep RES (via college Veenendaal) het versturen 

van het bod vanuit de Foodvalley richting het rijk uit te stellen tot 1 november 202;
o Een aanpassing aan het proces voor te stellen waarbij de RES 1.0 in twee 

ronden wordt vastgesteld waarbij:
 In de eerste ronde Uuni 2021) door raden/staten/AB's moties en 

amendementen kunnen worden aangenomen bij het Raadsvoorstel 
RES;

 De verzamelde moties en amendementen vanuit de acht raden / twee 
staten / twee waterschappen door het stakeholdersoverleg worden 
gebundeld en voorzien van een advies;

 In de tweede ronde (september 2021) vellen de acht raden/ twee 
staten/ twee waterschappen een politiek oordeel over het overzicht van 
de aangenomen moties en amendementen uit de eerste ronde vanuit 
de regio;

 Het stakeholdersoverleg verwerkt de opbrengst van de tweede ronde 
in de definitieve versie van de RES 1.0 of zorgt voor een addendum op 
de RES 1.0 en legt deze (september 2021) tenslotte voor aan de 
gemeenteraden voor een 'wensen en bedenkingen' procedure;

 Hierna wordt het definitieve bod met de stemmingsuitslagen voor 1 
november 2021 ingediend.

o De uitkomsten van het bovenstaande verzoek te rapporteren aan de 8 
gemeenteraden/ 2 staten I 2 waterschappen binnen de RES-regio Foodvalley 
samenwerking.

 Motie vreemd:   verzoekt het college om 
o Een extra onderzoek uit te voeren naar de status van de RES met daarbij 

specifiek aandacht voor de vraag of een gebrek aan draagvlak juridisch 
voldoende grond geeft om een omgevingsvergunning voor een windturbine te 
weigeren op een locatie die in de RES 1.0 is aangewezen als zoekgebied voor 
windenergie en de bevindingen daarvan mee te nemen in de tweede ronde 
(september 2021) richting de 8 gemeenteraden;

o Voor de zoeklocaties te Renswoude en Overberg alsmede mogelijke andere 
locaties binnen een straal van 3 km van Veenendaals grondgebied, bij de 
initiatiefnemers zodra de concrete plannen bekend zijn, aan te dringen op een 
draagvlakmeting waarbij de inwoners van Veenendaal West woonachtig binnen 
een straal van 3 km van beoogde windturbines persoonlijk worden gevraagd 
naar hun opvatting over de mogelijke plaatsing van deze windturbines en de 
uitkomsten van de draagvlakmeting terug te leggen in de raad;

o De elementen genoemd in de overwegingen mee te nemen in het 
draagvlakmeting.
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