
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 

 

 

Informatiebijeenkomst 
 

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 
 

 

WOENSDAG 17 JULI 2019 

19.00 UUR TOT 21:00 UUR   

GEMEENTEHUIS BARNEVELD 

 

 
Aan: raadsleden van Regio Foodvalley, statenleden provincie Gelderland en provincie Utrecht en het 

Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Namens de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) bent u van harte uitgenodigd voor de 

speciale informatiebijeenkomst over de RES. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 17 juli 

2019 in het gemeentehuis van Barneveld. Om 19.00 uur staat koffie en thee klaar en om 19.30 uur 

start het inhoudelijke programma. Wij sluiten om 21.00 uur af met een drankje.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van het startdocument van de RES toegelicht. In het 

Startdocument staan de afspraken over het proces, de inhoud, planning, organisatie en doel van een 

RES in Regio Foodvalley.  

Dertig RES-regio’s nemen het initiatief om tot een besluit te komen over de hoeveelheid duurzame 

energie die zij in de eigen regio kunnen opwekken in 2030. In onze regio verwachten wij dit besluit in 

2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. Volgens de afspraken 

in het voorlopige klimaatakkoord willen de regio’s samen uiteindelijk tot een duurzame opwek op land 

komen van 35 TWH. In de bijlage vindt u een handig overzicht over dit onderwerp, dat is opgesteld in 

opdracht van de Vereniging van Raadsleden. 

De belangrijkste elementen uit het startdocument worden uitgebreid toegelicht. Vanzelfsprekend krijgt 

u tijdens deze avond de gelegenheid om hierover vragen te stellen. 
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In verband met de zomervakantie wordt deze bijeenkomst twee keer georganiseerd. Als u op 17 juli 

2019 niet in de gelegenheid bent, dan nodigen wij u begin september in Veenendaal uit. De 

bijeenkomsten zijn wat betreft de inhoud en programma hetzelfde, maar deze kunnen 

accentverschillen hebben in verband met de verschillende sprekers. De tweede datum volgt zo snel 

mogelijk. 

 

PROGRAMMA 
 

19:00 uur Inloop en ontvangst 

19.30 uur Opening door Sander van ’t Foort, bestuurlijk trekker RES Foodvalley 

19.40 uur Toelichting op het Startdocument RES Foodvalley door Ralph Kohlmann, 

programmamanager RES 

20.15 uur Bouwstenen Carrousel met het RES-team  

Interactief gesprek over belangrijke thema’s in het Startdocument: 

• doel en beoogd resultaat 

• procesinrichting  

• rollen publieke partijen en overige stakeholders 

21.00 uur Afsluiting en netwerkborrel 

 
AANMELDEN 
U kunt zich voor de bijeenkomst van 17 juli 2019 aanmelden via 

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/. U ontvangt een bevestiging van ons. Wij ontvangen 

uw aanmelding graag vóór 12 juli 2019. Na 17 juli kunt u zich aanmelden voor de tweede 

bijeenkomst. 

 

PARKEREN 
Parkeren kan gratis op de parkeerplaats De Vetkamp in Barneveld. Voor meer informatie klik op 

deze link. Het gemeentehuis Barneveld (Raadhuisplein 2) ligt op loopafstand.  

 

We zien u graag op woensdag 17 juli 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Sander van ‘t Foort 

Voorzitter stuurgroep RES  

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/
https://kaart.barneveld.nl/#!/meer-informatie/p_terrein_de_vetkamp



