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In het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, is afgesproken dat dertig energieregio’s in
Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt.
De Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moet duidelijkheid geven over de
hoeveelheid duurzame energie die elke regio kan opwekken in 2030 en hoe op regionaal niveau de
beschikbare warmte kan worden verdeeld. Regio Foodvalley is begonnen met het opstellen van de
RES. De regio verwacht een besluit over haar aandeel in het opwekken van duurzame energie in
2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders.
In september en oktober nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of
ze op basis van het startdocument (1.6 MB) deel willen nemen aan dit gezamenlijke proces. Daarom
vonden op 17 juli en 4 september 2019 twee informatiebijeenkomsten plaats over het dit
Startdocument.

Verslag
Leden van de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap uit
Regio Foodvalley waren hierbij aanwezig. De twee bijeenkomsten hadden dezelfde inhoud. Zo
konden zo veel mogelijk volksvertegenwoordigers aanwezig zijn. De bijeenkomst op 17 juli was in de
raadszaal van Barneveld en de tweede op 4 september in de raadszaal van Wageningen.
Het Startdocument werd kort toegelicht door Ralph Kohlmann, projectleider RES Foodvalley. Daarna
konden vragen worden gesteld aan een panel. In het panel zaten Sander van ’t Foort (bestuurlijk
trekker RES Foodvalley en wethouder in Renswoude), Coen Bernoster (procesbegeleider van de
ateliers) en Frans Evers (procesbegeleider Stakeholderoverleg). Frans Evers kon de eerste
bijeenkomst niet aanwezig zijn. Hij werd daarom vervangen door Ralph Kohlmann.
U vindt in dit verslag de belangrijkste vragen en aandachtspunten uit de bijeenkomst met daarbij de
antwoorden vanuit het panel.
Rol van de gemeenteraden, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het
waterschap in het RES-proces
• Wat is de rol van de raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap in het
RES-proces? Hoe zijn zij betrokken?
Zij zijn ten eerste betrokken bij de formele besluitvormingsmomenten: over het
Startdocument, de concept-RES en de RES 1.0.
Daarnaast is er eind november/begin december een extra regionale raadsbijeenkomst.
Daarin kunnen de algemeen bestuurders input geven voor de scenario’s.
Ook zijn raadsleden welkom bij de bijeenkomsten van de lokale gesprekskaravaan. Daarin
kunnen zij meegeven wat ze belangrijk vinden rondom de energietransitie en het RESproces. Tot slot vertegenwoordigen de deelnemers van het Stakeholderoverleg (de
wethouders, gedeputeerden en de heemraad) hun achterban: de raden, staten en het

Verslag informatiebijeenkomsten
RES Foodvalley

informatiebijeenkomsten
RES Foodvalley
algemeen bestuur van het waterschap. Het is aan de vertegenwoordigers van het
Stakeholderoverleg om de terugkoppeling aan en input van hun achterban te organiseren.

Betrokkenheid bewoners en bedoeling van lokale gesprekskaravaan
• Een aantal vragen ging over lokaal draagvlak, de rol van bewoners in het RES-proces
en de lokale gesprekskaravaan.
In de eerste fase van het RES-proces, tot aan de concept-RES, gaat het om het vinden van
globale zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn een eerste indicatie. Ze kunnen verder in het
proces nog veranderen of zelfs verdwijnen. In de eerste fase is het dus lastig om bewoners
aan tafel te krijgen. Het is belangrijk te weten hoe bewoners aankijken tegen het gebied en
wat zij in algemene zin belangrijk vinden rondom de opwek van duurzame energie. Daarom
wordt dat in deze eerste fase via de lokale gesprekskaravaan en via online methoden
opgehaald. In de tweede fase, vanaf de concept-RES tot de definitieve RES, worden de
zoekgebieden concreter uitgewerkt. Dat is een kans om bewoners uit deze specifieke
zoekgebieden aan tafel uit te nodigen om mee te denken over de RES.
• Is er informatie over het betrekken van jongeren in het RES-proces?
Via het initiatief “Watt nou!” worden jongeren in regio Foodvalley betrokken bij het proces. Zij
gaan een eigen traject in. Daarin kunnen zij hun mening geven over de energietransitie in de
regio. Dat doen ze via een online tool met de naam “Swipocratie”. Uit dit traject ontstaat een
bod vanuit de jongeren. Dat wordt aangeboden aan het Stakeholderoverleg. Er is daarnaast
de mogelijkheid dat een vertegenwoordiger van jongeren in de regio deel neemt aan het
Stakeholderoverleg. Tijdens het traject van “Watt nou!” wordt geïnventariseerd wie dat zou
willen.
• Tot slot waren er vragen over lokaal eigendom en financiële participatie.
Er zijn gronden in het bezit van verschillende partijen. Daar is een overzicht van gemaakt.
Deze partijen worden als de zoekgebieden concreter worden, mogelijk uitgenodigd voor de
ateliers. De ambitie van het Klimaatakkoord is daarnaast dat 50% van de energieopwekking
in lokaal eigendom terecht komt.

Technieken en innovatie
• Welke technieken worden wel of niet meegenomen in de RES?
In principe is de RES techniekneutraal. Echter, de RES gaat over het jaar 2030. Het gaat bij
de RES daardoor om huidige bewezen technieken en daarom voornamelijk over windmolens
en zonnepanelen. Daarom worden bepaalde technieken, zoals waterstof, kernenergie en
geothermie niet meegenomen.
• Er werden zorgen geuit over het niet meenemen van innovatie in de RES.
De RES gaat over 2030. Het doel vanuit het Gelders Energie Akkoord (GEA) is om in 2030
55% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. In het Startdocument wordt voorgesteld om
deze ambitie over te nemen voor Regio Foodvalley. Voor de periode na 2030 moet nog 45%
bespaard worden, om uiteindelijke energieneutraal te worden. Voor innovatieve technieken
komt 2030 te snel. Daarom worden alleen bewezen technieken meegenomen in de RES.
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Echter, voor de periode na 2030 is het van groot belang dat alle innovatieve technieken
worden verkend.

Tijdsdruk en planning
• Er waren zorgen over de hoge tijdsdruk van de RES. Gaat dit niet de kwaliteit van het
proces beïnvloeden?
De tijdsdruk is inderdaad hoog. Regio Foodvalley moet de concept RES opleveren op 1 juni
2020. Maar dit concept-bod is niet op een waterdichte manier vastgelegd. We hebben
daarmee een bepaalde mate van ruimte, in hoe ver we op dit meetmoment moeten zijn.
Daarnaast is in de Stuurgroep RES afgesproken dat de RES een zorgvuldig proces is.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Als het noodzakelijk is om de kwaliteit te waarborgen, zijn
wij bereid om voor ons eigen proces te kiezen.
•
Verhouding RES tot andere ruimtelijke processen
• Er was behoefte aan meer informatie over de verhouding en wisselwerking tussen de
omgevingstrajecten (visies, plannen etc.) en de RES.
De RES moet goed worden afgestemd met de lokale en provinciale omgevingsvisies en plannen. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Het is van belang om de omgevingstrajecten
van de gemeenten en provincies goed in beeld te hebben en te zorgen voor korte lijntjes. Dit
kan worden gewaarborgd via de leden van de Stuurgroep en via de betrokkenheid van ROambtenaren bij de regionale ateliers. Is de RES 1.0 uiteindelijk opgesteld? Dan is het aan de
gemeenten, provincies en andere overheden om dit te vertalen in omgevingsbeleid en
uitvoeringsprogramma’s .
Op het gebied van participatie moet worden gezorgd dat er niet te veel bijeenkomsten
worden georganiseerd. Daarom wordt bij de lokale gesprekskaravaan geïnventariseerd wat
er al speelt op ruimtelijk gebied en hoe de RES hierbij kan aansluiten.
•

Tot slot werden ook een aantal suggesties gedaan om het RES-proces te verbeteren:
Kinderburgemeesters gebruiken om jongeren te betrekken in het RES-proces.
Nu al in de regio inventariseren welke partijen een rol kunnen spelen in de uitvoering en wie
zou willen investeren in de energietransitie in de regio.
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