
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 

 

Brede Stakeholdersconferentie 
Regionale Energiestrategie Foodvalley 
 

Bespreken contouren concept-RES 
 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 

15:45 UUR TOT 18:00 UUR  

AWAREHOUSE, INDUSTRIELAAN 15 SCHERPENZEEL 

 

Aan: Deelnemers Stakeholdersoverleg RES Foodvalley en hun achterban  

 

De gesprekken over de inhoud van het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) zijn weer 

een stap verder. Daar willen we met u over in gesprek gaan. De bijeenkomst heeft een interactief 

karakter en biedt u ruimte om aandachtspunten aan te geven voor de ontwikkeling van de RES 

Foodvalley. Naast deze Brede Stakeholderconferentie, organiseren we op 9 maart a.s. een 

vergelijkbare bijeenkomst voor raads- en statenleden en AB-leden van de waterschappen. Meer 

informatie vindt u op de volgende pagina. We zien u graag op donderdag 20 februari 2020! 
 

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via deze link. U ontvangt een bevestiging van ons.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de stuurgroep van RES Foodvalley 

 

 

Sander van ‘t Foort 

Voorzitter stuurgroep RES Foodvalley 

  

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/
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ACHTERGROND 

OPLOSSINGEN DIE RECHT DOEN AAN BELANGEN 
Gemeenten, provincies en waterschappen, werken met partijen zoals LTO, natuur- en 

milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerders, samen aan de RES Foodvalley. In de 

RES onderzoeken we in Regio Foodvalley met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken 

van duurzame energie op land. De RES is een manier om samen te werken aan de 

energietransitie. De RES is ook een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt 

en beschrijft. In de uiteindelijke RES staan concrete plekken, projecten en een planning voor de 

uitvoering. 

 

We vergaren steeds ambtelijk kennis in ateliers, zoals kennis over ruimtelijke inpassing van de 

duurzame energie opwek. 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 de vastgestelde Startnotitie RES Foodvalley.  

 

DEZE BREDE STAKEHOLDERSCONFERENTIE  
Wij laten u deze avond graag zien welke leidende principes voor de concept-RES worden ontwikkeld 

en wat dit betekent voor mogelijke zoekgebieden in de regio voor het opwekken van duurzame 

energie tot 2030. 

Deze bijeenkomst op 20 februari biedt u, als (achterban van) een van de deelnemers uit het 

Stakeholderoverleg, de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren op de contouren van de 

concept-RES. Ook is het een gelegenheid om de betrokkenen uit de regio te ontmoeten. 

 

Meer informatie over RES Foodvalley is te vinden op www.resfoodvalley.nl. In de bibliotheek op deze 

website komen ongeveer een week van te voren de stukken te staan voor deze bijeenkomst. 

 

PROGRAMMA 
(Tijdsindeling is indicatief) 

 

15.45 uur  Inloop met vegetarische snack 

 

16.00 uur  Welkom en intro: doel van de bijeenkomst en update over het proces 

Frans Evers (voorzitter van het Stakeholderoverleg) en Ralph Kohlmann (projectleider RES) 

presenteren, in interactie met de aanwezigen, de stand van zaken in het proces. Ook komt aan de 

orde hoe de achterban van de vertegenwoordigers aan het Stakeholderoverleg daarin wordt 

betrokken. Zij geven een beeld van het eerste product waar naartoe wordt gewerkt: de concept-RES. 

Dit document zal in het voorjaar van 2020 aan alle besturen worden aangeboden. 

 

16.20 uur Contouren concept-RES 

Coen Bernoster (procesbegeleider ruimtelijke ateliers) presenteert een aantal leidende principes voor 

de concept-RES. Hij geeft een toelichting op de redeneerlijn die is ontwikkeld op basis van 

werksessies met medewerkers en het Stakeholderoverleg. Hij gaat daarbij ook in op de betekenis 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/aanpak
http://www.resfoodvalley.nl/
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ACHTERGROND 

van deze leidende principes voor mogelijke zoekgebieden voor het realiseren van duurzame 

energieopwek tot 2030 in de regio. Ook geeft Coen kort uitleg over de Regionale Structuur Warmte. 

Dit is een kaart over de warmtevraag en het warmteaanbod in de regio en hoe deze mogelijk met 

elkaar verbonden kunnen worden. 

 

17.05 uur Aan de slag in subgroepen 

We praten in kleinere groepen door over de contouren van de concept-RES. U krijgt de mogelijkheid 

om aan te sluiten en input te leveren bij één van de onderstaande thematafels: 

o Duurzame energieopwek: leidende principes en mogelijke zoekgebieden  

o Warmte: koppeling van warmtevraag en -aanbod in de regio 

o Participatie: omgang met lokaal eigenaarschap en participatie in het vervolgtraject 

 

17.45 uur Formele afsluiting 

Frans Evers en Ralph Kohlmann reflecteren, in interactie met de aanwezigen, op de opbrengst van 

de avond. Daarnaast lichten zij kort toe hoe het vervolgtraject voor de RES Foodvalley eruitziet, hoe 

u hierin wordt meegenomen en hoe u kunt bijdragen. 

 

18.00 uur  Doorpraten met een drankje en hapje 

Na formele afsluiting van de avond is er gelegenheid tot napraten. Daarbij is een aantal 

medewerkers uit het RES-team beschikbaar om op specifieke thema’s door te praten, mocht daar in 

de avond nog onvoldoende ruimte voor zijn geweest. Dit geldt in ieder geval voor de volgende 

thema’s: participatie en communicatie, rol en betrokkenheid van de achterban, het RES-proces en 

inhoudelijke vragen en suggesties. 

 

 
LOCATIE & PARKEREN 
Het Awarehouse ligt aan de Industrielaan 15, 3925 BD Scherpenzeel. 

Parkeren kan op/bij het terrein. 

 

 

VRAGEN? 

Heeft u vragen over het proces naar een RES voor Foodvalley? Neemt u dan contact op met  

Josse van Sleeuwen via j.vansleeuwen@berenschot.nl  

mailto:j.vansleeuwen@berenschot.nl

