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Geachte mevrouw Lammers,
Zoals verzocht in uw brief van 8 april jl. bied ik u namens de Stuurgroep RES van Regio Foodvalley
onze voorlopige concept-RES aan. Dit document is het resultaat van een intensief proces in onze
regio, waaraan een groot aantal stakeholders bijdroegen. Dit document stuurden wij op 15 april aan
de raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Aan de gemeenteraden is gevraagd in
te stemmen met het – op basis van dit document – vervolgen van het proces met de stakeholders
naar RES 1.0. Over de inhoud van de RES besluiten de raden, staten en AB-leden volgend jaar.
In een groot aantal gemeenteraden is de behandeling door de beperkende Corona-maatregelen
vertraagd. Wij voorzien dat de laatste raadsbehandelingen half september plaatsvinden, zodat we de
definitieve concept-RES vóór 1 oktober kunnen aanbieden. Tot die tijd spreken wij nadrukkelijk van
een voorlopige concept-RES.
In onze voorlopige concept-RES kunt u lezen dat wij een ambitieus, maar realistisch bod voor ogen
hebben van 0,75 TWh duurzame opwek in 2030. Onze ambitie gaat verder. We willen in 2030 1,0
TWh aan opwekpotentie realiseren. Wij kiezen voor een stevige inzet op zonne-energie op
voorkeursbestemmingen in de gebouwde omgeving. Daarnaast hebben wij zoekgebieden voor zonneen windenergie langs infrastructuur in beeld gebracht. Aanvullende mogelijkheden voor wind en zon
langs infrastructuur, maar ook in een aantal overige gebieden, willen wij verder onderzoeken in de
periode naar een RES 1.0.
Vooruitlopend op definitieve besluitvorming over onze concept-RES, willen wij u er alvast op wijzen
dat ons bod, en zeker de hogere ambitie van 1,0 TWh alleen haalbaar is indien de rijksoverheid het
initiatief neemt om een aantal belemmeringen op te lossen op het gebied van wet- en regelgeving,
financiering en marktwerking. In hoofdstuk 8 van onze concept-RES kunt u terugvinden waar wij
concreet aan denken.
In ons Stakeholderoverleg constateren we daarnaast dat er in de regio een sterk geluid is om in de
RES 1.0 een verdere uitwerking te geven aan alternatieve energiedragers en - technieken. Het zou
ons helpen als er in Nederland een gezamenlijk beeld ontstaat van de nieuwste ontwikkelingen op dit
gebied, de potentie ervan en de keuzes die regio’s hierin kunnen maken.
Gelet op het voorlopige karakter van de concept-RES gaan wij er van uit dat u de inhoud hiervan
uitsluitend gebruikt voor:
- de door u aangekondigde tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de
Leefomgeving;
- het delen van kennis tussen RES’en onderling met het doel de voorlopige RES’en beter te maken;
- het inventariseren en agenderen van belemmeringen met betrekking tot de uitvoering van de
plannen.
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Tot slot vraag ik uw aandacht voor de planning van de doorrekening door het Planbureau voor de
Leefomgeving. Het resultaat daarvan komt pas op 1 februari 2021 beschikbaar. Dat laat nog maar
weinig tijd over om de inhoud van het PBL-advies mee te nemen in de afronding van de RES 1.0. Wij
dringen er op aan om dit adviestraject te versnellen, zodat het resultaat ervan zorgvuldig kan worden
meegewogen in onze RES.
Uiterlijk eind september informeer ik u over het resultaat van de behandeling van de concept-RES in
onze raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap en bied ik u de concept-RES formeel
aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit inspirerende proces ook het komende jaar met veel
energie voortzetten!
Met vriendelijke groet,

Sander van ‘t Foort
Voorzitter Stuurgroep RES Foodvalley

