
Stakeholderoverleg 
RES Foodvalley

3 maart 2021



16:30 Aftrap
16:40 Advies burgerforum
17:00 Visie en invulling bod hernieuwbare opwek
17:15 Rondje met reflecties  
17:45 Pauze

18:00 Korte toelichting bespreking issues n.a.v. resultaten werkgroepen
18:10 Bespreken issues in drie groepen 
18:40 terugkoppeling

19:00 Einde

Agendavoorstel



Advies burgerforum



• Geef burgers de gelegenheid tot lokaal eigenaarschap 
• Richt een bewoners panel op
• Respecteer landschap en natuur
• De overheid moet dit regisseren, regionaal en lokaal
• Organiseer regionale planning en communicatie
• Onderzoek alternatieven voor zon en wind
• Stimuleer isolatie en consuminderen

Contouren van het advies Burgerforum



Visie en invulling bod hernieuwbare 
opwek



We dragen naar vermogen bij aan de duurzame transitie en sluiten daarbij aan 
bij de ziel en het karakter van de Foodvalley: 
• Bijdrage aan opgave: naar 1,0 TWh in 2030 en mogelijkheden voor doorgroei daarna
• Realiseerbaarheid: combineren wind met zon, clustering, aandacht voor netcapaciteit en 

financiële haalbaarheid
• Draagvlak en participatie: aansluiting bij advies burgerforum: op daken, langs 

infrastructuur, zorg voor landschap
• Aansluiting bij beleidskaders: ontzien natuurgebieden, aandacht voor natuurwaarden, 

voortbouwen op lokale ambities en initiatieven
• Ruimtegebruik: functiecombinaties, aansluiting bij infra en bedrijventerreinen, geen 

versnippering of lange lijnen (clusters)
• Toekomstvastheid en continuïteit: no-regret oplossingen, mogelijkheden voor doorgroei

Randvoorwaarden visie energie-opwek (1/2)



1. Energielandgoederen: beperkt aantal clusters van windmolens, zon op 
boerderij daken en eventueel op land

2. Bedrijventerreinen: zon op alle daken, energie besparen en eventueel 
kleine windmolens

3. Bebouwde omgeving: zon op daken, energie besparen, zoveel mogelijk 
gecombineerd met warmtetransitie

4. Buitengebied: zonnevelden op restgronden, agrarische gronden onder 
condities en niet in natuur

Vier uitgangspunten visie energie-opwek (2/2) 



• Meerdere turbines + zonpotentieel 
(dak en restlocaties)

• Basis voor rendabel “stopcontact”
• Kleinere initiatieven / boerendaken 

kunnen meeliften
• Landschappelijke inpassing + 

investeren in herstel / versterking 
landschap

Ontwikkeling energielandgoederen (wind, zon, landschap)



• Basis (donkerrood): Langs 
infrastructuur en veelal direct 
aan bedrijfsterreinen

• Op langere termijn doorgroei 
onder voorwaarden 
(draagvlak) mogelijk op rode 
en oranje locaties

• PM:
• Wespendief 

(bovenregionaal)
• Netcapaciteit
• Lopende processen lokaal

Voorlopige locaties



Regio Foodvalley Totaal 
(TWh)

Wind 
(TWh)

Wind 
(turbines)

Zon op land 
(TWh)

Zon op land 
(ha)

Zon op dak 
(TWh)

Zon op dak 
(ha)

Barneveld 0,26 0,04 2 0,05 40 0,17 114

Ede 0,22 0,05 4 0,06 50 0,12 76

Nijkerk 0,13 0,04 2 0,05 40 0,05 31

Renswoude 0,05 0,04 2 0 0 0,01 7

Rhenen 0,02 0 0 0 0 0,01 6

Scherpenzeel 0,01 0 0 0 0 0,01 10

Veenendaal 0,05 0 0 0 0 0,05 21

Wageningen 0,11 0,02 2 0,07 60 0,02 13

Totaal 0,85 0,18 12 0,23 190 0,44 288

Mogelijkheden voor bod van 0,75 TWh
Cijfers kunnen nog wijzigen

Issue: niet volledig 
realiseerbaar op 

energienet! Risico ca 0,2 
TWh

Issue: dees op agrarisch 
land. Regionale 
zonneladder?

Issue: Draagvlak 
omwonenden en 

ecologische beperkingen 
(wespendief)



Mogelijkheden voor ambitie 1,0 TWh

Regio Foodvalley Totaal 
(TWh)

Wind 
(TWh)

Wind 
(turbines)

Zon op land 
(TWh)

Zon op land 
(ha)

Zon op dak 
(TWh)

Zon op dak 
(ha)

Onderbouwing 
0,75 TWh

0,85 0,18 12 0,23 190 0,44 288

Scenario 1.0 TWh
(extra wind)

1,00 0,37 21 0,19 160 0,44 287

Scenario 1.0 TWh
(extra zon)

0,98 0,20 12 0,25 210 0,53 344

Issue: nog meer zon op dak 
voor 2030 niet reëel ivm

beperkingen netcapaciteit

Issue: Draagvlak 
omwonenden en 

ecologische beperkingen 
(wespendief)



Scenario’s basis bod en ambitie 

Bod RES 1.0

Ambitie

0,75 TWh
Toevoegen extra 
windturbines (ca 6) 
om knelpunt netinfra 
te compenseren?

0,60 TWh
Het knelpunt van ca. 
0,2 TWh wordt niet 
gecompenseerd. Het 
bod wordt naar 
beneden aangepast.

1,0 TWh
Te realiseren op vijf a  
zes energieland-
goederen met 3 - 6 
windturbines, zon op 
dak en op (geschikt) 
land.

0,75 TWh
Te realiseren op vijf a 
6 energieland-
goederen met 2 - 4 
turbines, zon op dak 
en op (geschikt) land

óf

óf



• Herkennen jullie je in de uitgangspunten onder de visie en het concept van 
doorontwikkeling in energielandgoederen

• Wat zijn jullie reflecties bij de scenario’s:
• De hoogte van het basis bod; vasthouden aan het bod van 0,75 TWh

met belofte extra windmolens, of verlagen naar realistisch bod van 0,60 
TWh, rekening houdend met knelpunten in o.a. netinfrastructuur?

• De gezamenlijke ambitie van 1,0 TWh vasthouden, te realiseren op 5 a 
6 energielandgoederen in de regio, of verlagen naar 0,75 TWh?

Vragen aan Stakeholderoverleg



Issues t.a.v. de randvoorwaarden 



Intern vertrouwelijk

Belemmeringen
• (strategische) communicatie goed borgen bij regio
• kennis organiseren rondom smart grids, opslag
• integrale aanpak en ontmoeting Economic Board
• verken regionaal omgevingsprogramma
• uitvoeringsstrategie zon op voorkeursbestemmingen
• sluit intentieovereenkomst energie-expertisecentrum

Voorstellen van werkgroepen

Omgevingsbeleid
• Uitvoering en verankering is aan de gemeentes zelf.
• Dit gebeurt in Omgevingsvisie en Omgevingsplan
• Regionaal ondersteuning en samenwerking bij 

uitvoering, eventueel in Uitvoeringsprogramma
• Regionaal m.e.r. niet nodig, tenzij voor Wespendief
• RES hoeft niet formeel ter inzage gelegd

Lokaal eigenaarschap
• zorgvuldige participatie is van groot belang
• stel als Regio ambitie en kaders op
• bundel kennis in een expertisecentrum energie
• ontwikkelfonds voor voorfinanciering onderzoek
• faciliteer gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor 

samenwerking energiecoöperaties 

Investeringen
• Betrek inwoners en lokale netwerken vroegtijdig
• In principe geen top ups op landelijk beleid
• Ontmoedig verwerven grondcontracten
• Voorfinanciering door overheid (ontwikkelfonds)
• Overweeg Expertisecentrum Energie RES Foodvalley
• Overweeg structurele aansturing (Economic Board)



Intern vertrouwelijk

Warmte
• Veel verschillende warmteoplossingen in de regio
• Effect op opwek en netcapaciteit nog onbekend
• TVW’s zullen meer inzicht geven – RES 2.0
• Geen aanpassing warmtedeel concept-RES
• Experimenteren met oa mestvergisting, waterstof
• Regionale warmte-coördinator en kennis bundelen

Voorstellen van werkgroepen

Netimpact
• Eerste doorrekening netimpact gedaan
• Zie slides netbeheerder

Samenwerking en uitvoering na RES 1.0
• Werkgroep in opstartfase, eerste bijeenkomst volgt

16



Intern vertrouwelijk

• Hoe kunnen of willen we energiecoöperaties faciliteren? Er is behoefte aan projectleiders en 
voorfinanciering. Waar halen we de middelen vandaan?

• Willen we een uitvoeringsorganisatie starten om de samenwerking tussen energiecoöperaties en 
andere georganiseerde initiatieven te faciliteren?

• Willen we snel opdracht geven voor haalbaarheidsstudie voor een energie expertisecentrum?
• Is een omgevingsprogramma op regioniveau wenselijk?
• Hoe kunnen we sturen op de aansluitcapaciteit per gebied?
• Hoe kunnen we de activiteiten rondom energiebesparing die we al doen integreren in de RES? 
• Hoe gaan we om met m.e.r.? Heeft het nut om mee te doen aan een pilot van commissie MER? Is een 

regionale MER nuttig ivm Wespendief? 
• Zon op land: beperken door fors inzetten op andere zonne-opties of verbieden totdat andere zonne-

opties vol benut zijn?
• Inzet houtige biomassa: beperken door het alleen als tijdelijke oplossing toe te staan?

Issues uit werkgroepen (longlist)
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Afspraken gewenst over:
1. Financiering, lokaal eigenaarschap en participatie  
2. Harmonisatie van beleid (zonneladder, houtige biomassa, lokaal 

eigenaarschap)
3. Governance, uitvoering en omgevingsbeleid 

Issues ter bespreking



1. Hoe borgen we lokaal eigenaarschap:
• 50% eigen vermogen + zeggenschap als aandeelhouder.
• 50% zeggenschap over belangrijkste vragen (besteding winst, inpassing, 

uitbreidingsinvesteringen )   
2. Is het een resultaats- of inspanningsverplichting?
3. Ondersteuning om dit voor elkaar te krijgen, opties:

• Voorfinanciering / garant stelling (ontwikkelfonds)
• Regionaal expertisecentrum
• Niet rendabele investeringen: via landschaps- of kwaliteitsfonds

4. Waar komen de middelen vandaan?

Financiering, lokaal eigenaarschap en participatie



1. welke afspraken maken we over zon op land: 
• Zetten we in op harmonisatie van lokale en provinciale zonneladders?
• Beperken we de ontwikkeling van zon op land door fors in te zetten op 

andere zonne-opties?

2. Welke afspraken maken we over de inzet van houtige biomassa: 
• Beperken en uitfaseren door het alleen als tijdelijke oplossing toe te 

staan?

Harmonisatie van lokaal beleid



• Welke activiteiten pakken we gezamenlijk op na RES 1.0?
• Ontwikkelen RES 2.0
• Coördinatie en monitoring van implementatie projecten; evt instellen 

versnellingsteam: zon op dak, niet agrarisch land, bedrijventerreinen
• Expertise centrum voor projectontwikkeling + advisering zon
• Communicatie – ondersteuning & harmonisatie
• Pilot m.e.r.?

• Governance: organiseren we de uitvoering in samenwerking tussen 
overheden, netbeheerders en ondernemers?

• “Energy board”, cf economic board 
• Pm: tzt regionale warmte transitie ook meenemen?

Governance, uitvoering en omgevingsbeleid



Vervolg



Intern vertrouwelijk

Stakeholderoverleg

• 17 maart: extra SHO; 7:30 – 9:00
afspraken over open einden

• 25 maart: SHO; 15:00 – 20:00
besluiten over laatste issues en tekst RES

• 2 april
RES 1.0 gereed voor besluitvorming colleges

• 21 april
RES 1.0 naar raden/staten/ab

• 27 mei: SHO; 15:00 – 20:00
SVZ besluitvorming, afspraken vervolgproces

• Eind juni: SHO
Afronden en start vervolg

Vervolg

En verder

• 10 maart: webinar netinfrastructuur
• 11 maart: presentatie advies burgerforum
• 16 maart: bijeenkomst raden, staten en ab

over concept-RES
• 21 april: persbriefing concept-RES
• Eind april: webinar voor bewoners en 

stakeholders over concept-RES
• 19 mei: bijeenkomst raden, staten en ab over 

besluitvorming 



Intern vertrouwelijk

Input werkgroepen, ateliers en andere bronnen voor rapport RES 1.0
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Onderdeel inhoud RES 1.0 Ateliers Werkgroepen Warmte Vervolg Foodvalley

droom: VISIE X

droom: STRATEGIE OPWEK X

droom : STRATEGIE WARMTE X

Daden: BASIS BOD X

Daden: AMBITIE X

W&P :PUBLIEKE PARTIJEN X

W&P: NETRBEHEERDERS X

W&P: PRIVATE PARTIJEN X

Vervolg X


