SAVE THE DATE

Regionale Energie Strategie Foodvalley
Bespreken eerste scenario’s
DINSDAG 3 DECEMBER 2019
17.00 UUR TOT 19:15 UUR
LOCATIE: VEENENDAAL
Aan:

raadsleden van Regio Foodvalley, statenleden provincie Gelderland en provincie Utrecht en
het Waterschap Vallei en Veluwe

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen:
in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de maatregelen is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken wat zij kunnen bijdragen aan het opwekken van 35 TWh grootschalige duurzame
elektriciteit in 2030. Maar ook hoe op regionaal niveau de beschikbare warmte kan worden verdeeld.
Die aanpak wordt de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd. Ook Regio Foodvalley werkt hard
aan het ontwikkelen van een RES.
Tijdens dit Energie Beraad kunt u reageren op de eerste scenario’s voor de RES Foodvalley. Ziet u
blokkades of knelpunten? Of juist kansen? Het Energie Beraad heeft een interactief karakter en biedt
u ruimte om aandachtspunten aan te geven voor de ontwikkeling van de RES Foodvalley.

AANMELDEN
De eerste helft van november volgt een uitnodiging met programma. Op dat moment kunt u zich aanmelden. Meer informatie vindt u op de volgende pagina.
Met vriendelijke groet,

Sander van ‘t Foort
Voorzitter stuurgroep RES Foodvalley

ACHTERGROND
WERKEN AAN DE RES
In de RES onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Waar is er plek voor? En hoeveel? Voor windmolens of voor bijvoorbeeld collectieve
zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk het transport van elektriciteit en warmte aan? Maar ook: welke warmtebronnen zijn er te verdelen, is er voldoende draagvlak
en is het financieel haalbaar?

OPLOSSINGEN DIE RECHT DOEN AAN BELANGEN
Gemeenten, provincies en waterschappen, samen met partijen zoals LTO, natuur- en milieuorganisaties, energie coöperaties en de netbeheerder, onderzoeken dit samen in de RES Foodvalley. We vergaren ambtelijk kennis in ateliers over bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing. Die kennis is input voor
Stakeholderoverleggen. Daar zoeken we met vertegenwoordigers van dezelfde partijen naar oplossingen die recht doen aan alle belangen. Proces en werkwijze staan in het door u vastgestelde Startdocument RES Foodvalley.

3 DECEMBER: BOUWSTENEN EN SCENARIO’S RES FOODVALLEY
In december is het proces van het maken van de RES een stap verder richting het maken van keuzes.
Wij willen u graag laten zien welke bouwstenen en scenario’s er nu zijn ontwikkeld. Daarbij hoort u ook
in hoeverre die scenario’s bijdragen aan een reëel regionaal bod voor het opwekken van grootschalige
duurzame elektriciteit in 2030.

VERVOLG
Half december halen we specifiek bij jongeren, input op voor de scenario’s. Momenteel bespreken
we hoe we ook aan inwoners input kunnen vragen. Alle verzamelde input wordt weer besproken in
de Stakeholderoverleggen in januari en februari 2020. Eind februari 2020 is er - net als in mei 2019 een grote Stakeholdersconferentie. In april/mei 2020 besluit u over de concept-RES. Volgens planning leveren we op 1 juni 2020 de concept-RES aan het Nationaal Programma RES. De conceptRES is een tussenstap naar de RES 1.0 die u in het eerste kwartaal van 2021 vaststelt.

VRAGEN?
Informatie is nu te vinden op https://www.regiofoodvalley.nl/projecten/energietransitie/
Een uitgebreidere website voor RES Foodvalley is in de maak.
Heeft u vragen over het proces naar een RES voor Foodvalley? Neemt u dan contact op
met Fenna Aarts via fenna.aarts@veenendaal.nl.
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