
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
IGING 

 
 

Regionale Energie Strategie Foodvalley 
 
Bespreken eerste scenario’s  
 

DINSDAG 3 DECEMBER 2019 

17.00 UUR TOT 19:15 UUR   

LOCATIE: CULTUURFABRIEK, KEES STIPPLEIN 74, VEENENDAAL 

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

het Waterschap Vallei en Veluwe 

Zoals eerder aangekondigd, nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst waarin wij u graag 
laten zien welke bouwstenen en scenario’s worden ontwikkeld voor de RES Foodvalley. 
Ziet u blokkades of knelpunten? Of juist kansen? De bijeenkomst heeft een interactief karakter en 
biedt u ruimte om aandachtspunten aan te geven voor de ontwikkeling van de RES Foodvalley.  
 
Deze avond geeft u een extra gelegenheid om vragen te stellen en te reageren op mogelijke 
bouwstenen en scenario’s én om uw collega-bestuurders uit de regio ontmoeten. De bijeenkomst is 
aanvullend op lokale informatie-uitwisseling met uw bestuurder en lokale besluitvorming over de 
RES. Meer informatie vindt u op de volgende pagina.  

 
AANMELDEN 
U kunt zich hier aanmelden: https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/ 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Sander van ‘t Foort 
Voorzitter stuurgroep RES Foodvalley 
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ACHTERGROND 

 
 
OPLOSSINGEN DIE RECHT DOEN AAN BELANGEN 
Gemeenten, provincies en waterschappen, samen met partijen zoals LTO, natuur- en milieuorgani-
saties, energiecoöperaties en de netbeheerder, werken samen aan de RES Foodvalley. We verga-
ren ambtelijk kennis in ateliers over bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing. Die kennis is input voor  
Stakeholderoverleggen. Daar zoeken we met vertegenwoordigers van dezelfde partijen naar oplos-
singen die recht doen aan alle belangen. Proces en werkwijze staan in het door u vastgestelde Start-
document 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 keu-
zes. Wij laten u graag zien welke bouwstenen en scenario’s er worden ontwikkeld. Daar willen met u 
over in gesprek gaan. 
 
PROGRAMMA 
16.45 uur Inloop met kleine snack 
17.00 uur Welkom en intro: doel van de bijeenkomst en update over het proces 
17.15 uur Presentatie bouwstenen en scenario’s en gelegenheid tot verhelderende vragen 
17.45 uur Carrousel langs de scenario’s:  

informatie delen; visie op scenario’s, kansen en knelpunten 
19.00 uur Conclusies en vervolgproces 
19.15 uur Drankje en hapje  
 
LOCATIE & PARKEREN 
De fiets parkeert u vlak voor de deur van De Cultuurfabriek, op het Kees Stipplein in Veenendaal. 
Parkeren is mogelijk in parkeergarage Arie van Hensbergen (ingang parkeergarage: Verlaat 12A) of 
parkeergarage Tricotage. Kies in de parkeergarage voor de uitgang 'Kees Stipplein' (onmiddellijk na 
de inrit links). 
 
VRAGEN? 
Informatie over RES Foodvalley is nu te vinden op https://www.regiofoodvalley.nl/projecten/energie-
transitie/ 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.  

https://www.p1.nl/parkeren/veenendaal/parkeergarage-tricotage
https://www.p1.nl/parkeren/veenendaal/parkeergarage-arie-van-hensbergen

