
Bijeenkomst Regionale Energiestrategie 
Foodvalley 
 

Met elkaar in gesprek over de besluitvorming van de RES 1.0 
 

WOENSDAG 19 MEI 2021 | ONLINE BIJEENKOMST 

DIGITALE INLOOP 18.45 UUR | START 19.00 UUR | AFSLUITING 21.00 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 bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor 
Regio Foodvalley op woensdag 19 mei a.s. 

We geven u de gelegenheid om met andere raden-, staten- en AB-leden van gedachten te wisselen over 
de besluitvorming van de RES 1.0. U heeft het document dan al één of meerdere malen in uw eigen 
gemeente, provincie of waterschap besproken. Zeker bij dit regionale vraagstuk is het belangrijk om een 
kijkje over de (gemeente)grens te nemen. Deze avond is bedoeld om te horen hoe u en uw collega’s naar 
de RES 1.0 en een aantal regionale thema’s kijken. Ter voorbereiding op (lokale) besluitvorming is er 
gelegenheid om met elkaar over verschillende thema’s te spreken en standpunten, zorgen en/of vragen 
met elkaar te delen. Wanneer mogelijk en wenselijk kunt u ideeën voor moties en amendementen delen. 
Mogelijke inhoudelijke vragen die u heeft kunt u uiteraard ook stellen. Het programma en 
achtergrondinformatie vindt u op de volgende pagina’s. U vindt hierbij ook de concrete vraag om in een 
pitch van 3-5 minuten terugmelding te geven over de hoofdlijnen uit de commissievergadering(en) die tot 
dan toe geweest zijn. 

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 17 mei aan via deze link. We zien uit naar uw deelname! 
 

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

Uitnodiging 

  

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/


 

 
 
Programma 

 

18:45 uur  Digitale inloop 

 

19.00 uur  Welkom door Sander van ‘t Foort, voorzitter Stuurgroep RES Foodvalley, en een  

  korte introductie over het programma door Tjerk Wagenaar, voorzitter bijeenkomst 

 

19.10 uur Plenaire sessie: bespreken hoofdlijnen uit lokale debat en ruimte voor vragen aan 

elkaar 

 

20:00 uur Pauze 

 

20:05 uur Ronde 1 digitale deelsessies: doorpraten over aantal thema’s tussen raads-, 

staten-, AB-leden onderling 

 

20:35 uur Pauze 

 

20:40 uur Ronde 2 digitale deelsessies 

 

21:10 uur Terugkoppeling door moderators 

 

21:30 uur  Afsluiting 

 

 

Zie volgende pagina voor achtergrondinformatie  

  

Uitnodiging 

  

  

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. Dit heeft 

geresulteerd in een door alle stakeholders gedragen RES 1.0. Deze ligt nu voor ter besluitvorming bij de 

gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen.  

Proces heeft geleid tot 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 

RES 1.0 staat beschreven hoe de Regio Foodvalley duurzame energie zou willen opwekken en hoeveel. 

Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking waarbij gewerkt is aan oplossingen die recht doen 

aan alle belangen. Proces en werkwijze staan op de website in de vastgestelde Startnotitie RES 

Foodvalley en in het Doorstartdocument. 

Uitwisselen meningen en ideeën: terugkoppeling commissievergadering(en) 

Op 21 april is de RES1.0 aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en 

algemeen besturen van de waterschappen. De bijeenkomst van 19 mei is een bijeenkomst voor raads- 

staten- en AB-leden van de waterschappen voor uitwisselingen van meningen en ideeën en 

achtergronden. Deze avond is bedoeld om te horen hoe u en uw collega’s naar de RES1.0 en een aantal 

gemeentegrens-overstijgende/regionale thema’s kijken. Het hoofddoel van deze bijeenkomst is om de 

besluitvorming te faciliteren en met elkaar te kunnen spreken hierover.  

Vanuit iedere gemeenteraad geeft een vertegenwoordiger een terugkoppeling van 3-5 minuten over de 

hoofdlijnen uit de commissievergadering(en) die tot dan toe geweest zijn.  

Raadsleden, statenleden en AB-leden delen tijdens de bijeenkomst op 19 mei standpunten, zorgen en/of 

vragen met elkaar ter voorbereiding op hun lokale besluitvorming. Zo wordt het voor iedereen duidelijk 

hoe de verschillende overheden over de RES 1.0 denken. U kunt ideeën voor moties en amendementen 

delen waar dat kan of gewenst is. Dit verschilt per gemeente en is geen doel op zich. De fase waarin de 

raden, Provinciale Staten en AB’s van de waterschappen zijn met de behandeling van de RES 1.0 is 

verschillend, daardoor zal de inbreng ook divers zijn. 

 

Begin juli wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 

 

Vragen? 

Meer informatie over RES Foodvalley is te vinden op www.resfoodvalley.nl Alle verslagen en stukken van 

de Stakeholderoverleggen vindt u hier in de bibliotheek op de website.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/energietransitie/bieb/res-10-regio-foodvalley-1
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee
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
http://www.resfoodvalley.nl/
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek-1
mailto:res@regiofoodvalley.nl

