
 

Informatiebijeenkomst Regionale 
Energiestrategie Foodvalley 
 

Over de contouren van de RES 1.0 
 

DINSDAG 16 MAART 2021 | ONLINE BIJEENKOMST 

DIGITALE INLOOP 16.45 UUR | START 17.00 UUR | AFSLUITING 19.00 UUR

 

Aan  Raadsleden van Regio Foodvalley, Statenleden provincies Gelderland en Utrecht, algemeen 
besturen van de Waterschappen Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 
leden van het Stakeholderoverleg RES Foodvalley 

U bent van harte welkom bij de online informatiebijeenkomst over de Regionale Energie Strategie 

(RES) voor Regio Foodvalley op dinsdag 16 maart a.s. 

We geven u graag inzicht in de voortgang van het proces om tot de RES 1.0 te komen en presenteren u 
de huidige contouren en vragen. Ook nemen we u mee in hoe het besluitvormingsproces er de komende 
maanden uitziet. Tijdens deze bijeenkomst is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten 
te wisselen. Het programma en achtergrondinformatie vindt u op de volgende pagina’s.  

We voeren het gesprek onder andere in digitale deelsessies. Hiervoor werken we met het programma 
ZOOM. Vooraf aan de bijeenkomst ontvangt u informatie over het werken met dit programma en de link 
plus het wachtwoord waarmee u kunt deelnemen. 
 

Meldt u zich uiterlijk 15 maart aan via deze link.   
 
We zien uit naar uw deelname! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sander van ‘t Foort 
Voorzitter stuurgroep RES Foodvalley  
 

Uitnodiging 

  

  

Uitnodiging 

  

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/


 
 
 
 
16:45 uur  Digitale inloop 
 
17.00 uur  Welkom door Sander van ‘t Foort, voorzitter Stuurgroep RES Foodvalley 
 
17.05 uur Presentatie contouren en afwegingen RES 1.0 door Ralph Kohlmann, 

projectmanager RES Foodvalley 

 

17.30 uur Digitale deelsessies: doorpraten over contouren en afwegingen 
 
18:15 uur Korte pauze 
 
18.20 uur Plenair delen van de opbrengst van de deelsessies 

 
18.45 uur  Reacties verzamelen en vooruitkijken naar het besluitvormingsproces 
 
19.00 uur  Afsluiting 
 
 
Zie volgende pagina voor achtergrondinformatie  

  

Programma 

  



 
 
Regionale Energiestrategie Foodvalley  

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. 

Dat betekent dat we samen - met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele 

belanghebbenden - kansen zoeken om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt 

niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere 

energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. 

Oplossingen die recht doen aan belangen 

Gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met partijen zoals LTO, natuur- en 

milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerders. In de RES onderzoeken we in Regio 

Foodvalley met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land. In de 

concept-RES die in de zomer van 2020 besproken is in gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen 

besturen van de waterschappen, is beschreven hoe de Regio Foodvalley duurzame energie zou willen 

opwekken en hoeveel. 

Werken aan de RES 1.0. 

We vergaarden de afgelopen periode veel kennis in werkateliers en bestuurlijke werkgroepen. Ook 

maakten de netbeheerders een doorrekening van de netcapaciteit en heeft het Burgerforum haar advies 

gepresenteerd. Al deze kennis en resultaten vormen input voor de laatste Stakeholderoverleggen op 17 

en 25 maart. Daar zoeken we met alle deelnemers naar oplossingen die recht doen aan alle belangen. 

Proces en werkwijze staan op de website in de vastgestelde Startnotitie RES Foodvalley en in het 

Doorstartdocument.  

Betrokkenheid van inwoners 

Eén van de aandachtspunten die is meegegeven na de eerste besluitvormingsronde over de concept-

RES is om inwonersparticipatie intensiever vorm te geven bij het ontwikkelen van de RES.1.0. Een groep 

inwoners uit de hele regio - een Burgerforum - geeft advies over hoe in de RES rekening gehouden kan 

worden met wat inwoners belangrijk vinden. Het Burgerforum heeft het advies samengevat in zeven 

aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan 

hun leefomgeving. Het Burgerforum adviseert vanuit het belang van de inwoners uit Regio Foodvalley. 

Daarom vroeg Regio Foodvalley in een online raadpleging aan inwoners en ondernemers wat zij 

belangrijk vinden bij het duurzaam opwekken van energie in de regio. Meer dan 5000 motivaties, ideeën 

en argumenten kwamen in januari binnen. Twee leden uit dit Burgerforum nemen deel aan het 

Stakeholderoverleg. Het Burgerforum maakte het advies aan de hand van de uitkomsten van deze 

raadpleging onder inwoners. Daarnaast gebruikten zij kennis die ze opdeden over het werk aan de RES 

en over het beleid van de gemeenten. Het advies van het Burgerforum en het resultaat van de 

raadpleging komt als bijlage bij de Regionale Energiestrategie.  

Afronding RES 1.0 en besluitvormingsfase 

De RES1.0. wordt volgens planning vanaf 21 april ter besluitvorming voorgelegd aan alle raden, staten en 

AB-leden. Op 19 mei is er bijeenkomst voor Raads- Staten- en AB-leden van de waterschappen voor 

uitwisselingen van meningen en ideeën en achtergronden. Op 1 juli wordt de RES 1.0. aangeboden aan 

het Nationaal Programma RES. 

 

Alle verslagen en stukken van de Stakeholderoverleggen vindt u hier in de bibliotheek op de website. 

Vragen? 

Meer informatie over RES Foodvalley is te vinden op www.resfoodvalley.nl Heeft u vragen over het 

proces naar een Regionale Energiestrategie voor Foodvalley? Stelt u die dan via res@regiofoodvalley.nl.   

  

ACHTERGROND 

  

  

ACHTERGROND 

  

  

BIJLAGE 

  

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/06219_Startdocument_RES_RegioFoodValley.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Doorstartdocument_besproken_in_stakeholdersoverleg_9_sept_2020.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept-res-foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek-1
http://www.resfoodvalley.nl/
mailto:res@regiofoodvalley.nl

