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Partijen 

1. Coöperatie ValleiEnergie U.A., statutair gevestigd te Wageningen, kantoorhoudende aan 

de Hendrik Marsmanstraat 17, 6708 RM Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 55599214, hierna te noemen: “ValleiEnergie” 

2. Vereniging Energie-Nederland, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende 

aan de Lange Houtstraat 2, 2511 CW ’s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 50816179, hierna te noemen: “Energie-Nederland”;  

3. FOV Regio Foodvalley, statutair gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudende aan de 

Grebbeweg 19B, 3902 HG Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 40483574, hierna te noemen: “FOV Regio Foodvalley”;  

4. JongRES, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: “JongRES”;  

5. Liander N.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende aan de Utrechtseweg 68 te 

Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

08021677, hierna te noemen: “Liander”;  

6. Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Gelderse Vallei, statutair gevestigd 

te Zwolle, kantoorhoudende aan de Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08130650, hierna te noemen: 

“LTO Noord”;  

7. Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland, statutair gevestigd te Arnhem, 

kantoorhoudende te Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 41046129, hierna te noemen: “Natuur en Milieu 

Gelderland”;  

8. Stichting Natuur- en Milieufederatie Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, 

kantoorhoudende te Arthur van Schendelstraat 600, 1e verd., 3511 MJ Utrecht, te dezen 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41177152, 

hierna te noemen: “Natuur- en Milieufederatie Utrecht”;  

9. Vereniging HISWA RECRON, statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te 

Storkstraat 24, 3833 LB Leusden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 75776529, hierna te noemen: “Recron”;  
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10. Stedin Netbeheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Blaak 8, 3011 

TA Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 24289101, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Stedin Holding N.V., 

eveneens gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 24306393, hierna te noemen: “Stedin”;  

11. VNO-NCW VeluweVallei, statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende te 

Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 40650351, hierna te noemen: “VNO-NCW VeluweVallei”; 

en 

12. de Woningstichting, statutair gevestigd te Wageningen, kantoorhoudende te Olympiaplein 

26, 6707 EN Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 09002855, hierna te noemen: “de Woningstichting”, 

alle partijen genoemd onder 1 tot en met 12 tevens gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”, en ieder 

afzonderlijk: “Partij”.  

Verklaring 

1. In 2020 heeft Regio Foodvalley (met daarin de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, 

Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) een concept-RES opgeleverd. Deze concept-

RES is vervolgens verder uitgewerkt in het visiedocument Regionale Energietransitie 1.0 - Regio 

Foodvalley met titel ‘Van dromen naar daden’ (in bewerking) d.d. 31 maart 2020 (hierna: “RES 

1.0”), aangehecht als Bijlage A.  

2. De RES 1.0 is een gezamenlijke strategie die de status heeft van een bestuurlijk 

samenwerkingsdocument. De RES 1.0 zal rond 1 juli 2021 door de betrokken publieke partijen 

(gemeenten, provincies, waterschappen), worden ondertekend en door de Partijen bij onderhavige 

adhesieverklaring (de “Adhesieverklaring”) formeel ondersteund worden.  

3. Partijen, welke namens hun achterban hebben deelgenomen bij het opstellen 1.0, verklaren in deze 

Adhesieverklaring RES 1.0 te ondersteunen en in te stemmen met de uitgangspunten en 

voornemens in de RES 1.0.  

4. Partijen spreken door middel van ondertekening van deze Adhesieverklaring hun voornemen uit 

om, met inachtneming van eventuele beperkingen die voortvloeien uit de voor Partijen geldende 

wet- en regelgeving, tot uitvoering van de RES 1.0 te kunnen overgaan en om de RES 1.0, indien 

van toepassing, met een positief advies aan hun achterban voor te leggen.  

5. Partijen verklaren dat een onafhankelijk burgerforum actief heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van RES 1.0, onder andere door deelname aan het stakeholdersoverleg, het 

gebruikmaken van informatie uit een inwonerraadpleging en het daarop uitbrengen van een advies 
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aan alle stakeholders. Het advies van het burgerforum is vervolgens verwerkt in de RES 1.0. Het 

burgerforum steunt de gemaakte keuzes en de aanpak zoals verwoord in RES 1.0 en is verheugd dat 

haar advies gelijkwaardig is meegenomen in de uitwerking van het visiedocument. 

6. Nadere afspraken over de procesmatige uitvoering van RES 1.0 ten aanzien van de samenwerking 

tussen de publieke partijen en de uitvoerende Partijen zullen verder worden uitgewerkt in een – na 

1 juli 2021 - nog op te stellen en te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst/convenant. 

7. Deze Adhesieverklaring gaat in op het moment van ondertekening van de Adhesieverklaring en zal 

integraal onderdeel uitmaken (als bijlage) van de RES 1.0. 

Voorbehoud 

8. LTO Noord is tegen de inzet van landbouwgrond, Partijen genoegzaam bekend, maar steunt de RES 

1.0 rond 1 juli 2021 vanuit het belang van samenwerking in de regio Foodvalley en haar 

maatschappelijke medeverantwoordelijkheid, indien: 

‐ het huidige goedgekeurde beleid aan hectares per gemeente voor zon op land het maximum is 

tot 2030, waarbij alle Partijen een maximale inspanning leveren om dit ruimtebeslag te 

verminderen met alle potentieel beschikbare restgronden voor zonnevelden;  

‐ er maximaal 5 ct. / kWh exploitatiesubsidie naast de landelijke regelingen beschikbaar komt 

voor restgronden, om zodoende de inzet van no regret-opties een geloofwaardige impuls te 

geven; en 

‐ er een concrete regeling is voor onder andere boeren om zonnedaken aan te sluiten op het net 

indien de extra kosten minder bedragen dan 5 ct. /kWh, naast de landelijke subsidies; en  

‐ de afspraken uit de RES 1.0 zoals maximumgebruik van landbouwgrond voor 

energieopwekking en de vorm van structureel samenwerken, concreet vastgelegd zijn in een 

ondertekende samenwerkingsovereenkomst.  

 

[handtekeningenpagina volgt] 
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Handtekeningenpagina Adhesieverklaring Stakeholders  

Regionale Energiestrategie 1.0 - Regio Foodvalley 

 

Aldus overeengekomen op _______________________(datum). Deze Adhesieverklaring kan in 

verschillende delen getekend worden, welke tezamen een en dezelfde verklaring zullen vormen. 

Coöperatie ValleiEnergie U.A. 
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  

 
Energie-Nederland 
  
 
 

___________________ 

Door:   

Functie:  

 
FOV Regio Foodvalley 
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  

 
JongRES  
 
 
 
___________________ 

Door:  

Functie:  

 
Liander 
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  
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LTO Noord  
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  

 
Natuur en Milieu Gelderland 
 
 
 

___________________ 

Door:   

Functie:  

 
Natuur- en Milieufederatie Utrecht  
 
 
 

___________________ 

Door:   

Functie:  

 
Recron  
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  

 
Stedin  
 
 
 
___________________ 

Door:  

Functie:  

 

 
 
 
 
 

VNO-NCW VeluweVallei 
 
 
 

___________________ 

Door:  

Functie:  
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de Woningstichting  
 
 
 
___________________ 

Door:   

Functie:  
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BIJLAGE A 


