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OPLEGNOTITIE BIJ STUKKEN  
STAKEHOLDEROVERLEG RES FOODVALLEY 13 februari 2020 
07-02-2020 
 
 
 
Inleiding 
 
In het 5e Stakeholderoverleg op 13 februari 2020 staat veel inhoud op de agenda. Het is een belangrijk overleg in de 
aanloop naar de Brede Stakeholderconferentie op 20 februari aanstaande. De agenda staat nog niet vast, maar we 
proberen in ieder geval ruim tijd te reserveren voor: 
• Warmte (apart geagendeerd tussen 15:00 en 16:00)  
• Participatie (voorstel GNMF, NMU en Energiecoöperaties) 
• Dummy concept-RES 
• Redeneerlijn en invulling concept-bod duurzame opwek  

 
Ter kennisname zijn verder bijgevoegd: 
• Het verslag van het Stakeholderoverleg van 9 januari 2020 
• Een brief met het RES-standpunt van LTO Noord (op verzoek van Aart-Jan Vos) 
• Een Tijdlijn die de stappen in het proces weergeeft. Door onderaan te klikken op het woord ‘RES 1.0 ‘en ‘naar RES 

2.0 en verder’ verschijnen de pagina’s die daarover gaan. 
 
Vragen? 
Heeft u na bestudering van de stukken vragen? Mailt u dan naar res@regiofoodvalley.nl.  
Op de website RES Foodvalley vindt u meer informatie en uitleg en ook een uitgebreide lijst vragen en antwoorden 
over de RES. 
Informatie over het nationaal programma RES vindt u op www.npres.nl. 
 
 
Toelichting op de stukken en op de status van de stukken 

 
Warmte 
RoyalHaskoningDHV heeft voor Regio Foodvalley de concentraties van warmte vraag, de potentiële warmte 
bronnen en de wijze waarop deze mogelijk kunnen worden gematcht in beeld gebracht.  
Bijgevoegd kaartbeeld + toelichting is daarvan het resultaat. In het uur tussen 15:00 en 16:00 wordt dit toegelicht 
en gezamenlijk besproken voor welke deelgebieden een uitwerking in de vorm van een businesscase kan worden 
gemaakt. 
 
Participatie 
GNMF, ValleiEnergie en NMU kondigden vorige bijeenkomst aan met een voorstel te zullen komen over 
participatie en lokaal eigenaarschap. Bijgaand in een korte notitie hun voorstel, dat we donderdag plenair willen 
bespreken. 
 
Dummy concept-RES 
We hebben nog belangrijke keuzes te maken over de inhoud van de RES, maar ondertussen wordt ook al 
geschreven aan het rapport. Bijgaand sturen we dit document in ontwikkeling toe. Dit document is nog volop in 
bewerking. Er zijn onderdelen nog niet ingevuld, er zijn onderdelen “voorlopig” ingevuld en er zijn al meer 
afgeronde teksten. Niets staat nog vast en belangrijke keuzes moeten nog worden gemaakt. Opmerkingen bij 
deze teksten zijn niettemin welkom, te richten aan r.kohlmann@berenschot.nl. 
We stellen voor om op 13 februari de inhoudsopgave op hoofdlijnen door te lopen en een procesafspraak te 
maken over tekstuele / specifieke opmerkingen. 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/faq
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/faq
https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx


 

 2 

Voorlopige redeneerlijn en invulling concept-bod duurzame opwek  
In bijgevoegd document werken we een voorlopige redeneerlijn voor ons concept-bod voor duurzame opwek uit, 
inclusief een inschatting van de opwekpotentie, zoekgebieden voor wind en zon en specifieke bespreekpunten. Al 
het materiaal is voorlopig en open voor discussie! We zullen ruim de tijd nemen om dit document te 
bespreken, waarbij in ieder geval aan de orde komt: 
• Zoekgebieden voor wind langs infrastructuur 
• Eventuele zoekgebieden voor wind op “in het landschap” 
• Eventuele zoekgebieden voor wind in bos/natuur  
• Ruimtelijke strategie voor inpassing van kleinschalig zon 
• Ruimte voor grootschalig zon. 

 
Status van de stukken 
 
Wat betekent de voorlopige redeneerlijn? 
De voorlopige redeneerlijn geeft richting aan hoeveel we waar het best kunnen opwekken, maar ook wat dus 
specifieke bespreekpunten zijn als er locaties of ideeën zijn die buiten die redeneerlijn liggen. 

De redeneerlijn is voorlopig en wordt besproken op 13 februari. De redeneerlijn is het resultaat van alle regionale 
ontwerpateliers en stakeholdertafels, met name die van 9 januari 2020. Maar ook van informatie uit studies en 
beleidstukken, verdiepende gesprekken met lokale agrariërs en Rijkspartijen en de vakkennis van de ontwerpers. 
De redeneerlijn is: 
• Een regionale visie op en strategie voor de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek; 
• Een manier om te structureren waar regionaal overeenstemming over bestaat en waar nog discussie over is; 
• Een voorlopig concept (versie 1.0) en dus herijkbaar naar aanleiding van input komende bijeenkomsten (concept-

RES), lokale participatie (RES 1.0) en voortschrijdend inzicht (RES 2.0 en verder). 
 
De redeneerlijn is geen: 
• Voorkeursvolgorde in tijd voor de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek (‘eerst X dan Y’); 
• Keuzemenu voor realisatie van verschillende typen duurzame opwekprojecten (geen ‘of-of’, maar ‘en-en’). 
 
Waar werken we naar toe? 
In Regio Foodvalley onderzoeken we, net als in 29 andere regio’s in Nederland, wat we kunnen en willen bijdragen 
aan het opwekken van 35 TWh grootschalige duurzame energie (zonnevelden, grote zonnedaken en 
windturbines) in 2030. Maar ook hoe we in de regio de beschikbare warmte kunnen verdelen. In de concept-RES 
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beschrijven we straks globaal in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Dit noemen we 
zoekgebieden. Daarbij kijken we meteen of er kansen zijn om ook andere opgaven in het gebied op te pakken. 
Zoals aanpassing van het landschap aan droogte, meer extreme neerslag en wateroverlast. Of werken aan 
toekomstbestendige landbouw. 
 
Wat betekenen de zoekgebieden op de kaart? 
De verschillende stukken zijn werkdocumenten in een regionaal onderzoeksproces met allerlei verschillende 
partijen samen. Op de kaartbeelden zijn eerdere denkrichtingen vertaald naar voorlopige zoekgebieden voor het 
opwekken van duurzame energie. Op welke manieren kan het grootschalige opwekken van duurzame energie 
(windturbines en zonnevelden) in Foodvalley passen? Hoe komt de regio er dan uit te zien? Wat levert dit op aan 
energie?  
 
De kaartbeelden maken het onderzoeken van kansen en positieve elementen concreet. Ze helpen te bespreken 
wat aandachtspunten of randvoorwaarden daarbij zijn. De kaartbeelden verbeelden mogelijke zoekgebieden die 
op 13 februari besproken worden. Dat betekent dat de zoekgebieden nog niet definitief zijn. 
 
Alle betrokken partijen in de Foodvalley zijn met elkaar op weg naar een concept-RES. Zowel in het eerste 
kwartaal van 2020 en na het indienen van de concept-RES (1 juni 2020) is er nog volop gelegenheid tot lokale en 
regionale gesprekken en bijsturing op weg naar de RES 1.0 (1 maart 2021). Vervolgens moet dit weer worden 
vertaald in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen, voordat tot realisatie richting 2030 kan worden overgegaan. 
Zie ook de laatste vraag in dit document: Wat gebeurt er na 13 februari? 
 
Wat gebeurt er na 13 februari 2020? 
Redeneerlijn en zoekgebieden worden besproken in het Stakeholdersoverleg op 13 februari. Meteen daarna 
bereiden we de stukken voor, voor de Brede Stakeholdersconferentie op 20 februari. Dit is een bijeenkomst 
stakeholders en hun bredere achterban. Tijdens die conferentie worden redeneerlijn en zoekgebieden besproken, 
maar ook het onderwerp participatie: zowel financieel als het betrekken van inwoners, maatschappelijke partijen en 
ondernemers in de tweede helft van dit jaar. 
 
Op 9 maart 2020 is er een bijeenkomst voor raads- en statenleden, en AB-leden van de waterschappen. Het is een 
extra gelegenheid om vragen te stellen en te reageren op de redeneerlijn en zoekgebieden én om collega-
bestuurders uit de regio ontmoeten. De bijeenkomst is aanvullend op lokale informatie-uitwisseling met de eigen 
bestuurder en lokale besluitvorming over de RES.  
Gemeenten organiseren ondertussen zelf informatieavonden als onderdeel van het gesprek met inwoners over 
duurzame energie of in het kader van de ontwikkeling van lokale visies of beleid die deels of helemaal gaan over 
de energietransitie. Dit soort bijeenkomsten zijn te vinden in de Kalender op de website. 
 
Op 26 maart vindt een laatste Stakeholdersoverleg plaats, voordat besloten wordt in de gemeenteraden en 
provinciale staten of de concept-RES - als tussenproduct - een goede basis is om het vervolgproces in te gaan. 

De inzet is dat de concept-RES daarna op 1 juni 2020 aangeboden wordt aan het Nationaal Programma RES. De 
concept-RES is een tussenstap naar de RES 1.0. Deze zal in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld worden 
door de raden van de gemeenten in Foodvalley en provinciale staten van Gelderland en Utrecht. 
Zie ook de link naar de Tijdlijn. 

 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/kalender
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/over-de-res/wanneer-een-res

