
Werkgroep 
investeren 

RES Foodvalley
It’s not about the money, stupid!



• Korte schets van de context en werkwijze

➢2 werksessies op 9 en 17 februari

➢Beide met verslag, met commentaarronde 

• Afbakening onderzoeksvragen werkgroep

➢waar willen jullie in investeren?

➢wat hebben jullie te bieden aan de regio?

➢wat hebben jullie nodig van netbeheerders en overheden, om 
totaal tot € 400 miljoen te kunnen investeren?

1. Scope – Hoofdvragen voor de werkgroep investeren 



• It’s not about the money, stupid

➢Er is geld genoeg om € 250 - 400 miljoen te 
investeren, waarvan ca. 20% eigen vermogen ofwel 
ca. 10% lokaal geld

➢Er zijn veel samenwerkingsvormen mogelijk voor 
financiële participatie:
“Inbreng eigen vermogen creëert draagvlak”

2. Analyse/hoofdconclusies:
Eigenaarschap, samenwerken, vertrouwen (1 van 2)

• Waar gaat het dan wel over?

➢SAMEN werken aan democratisering van de energieopwekking

➢Organiseer vanaf het begin een inclusief, duidelijk proces van participatie

➢Structurele aansturing vanuit overheid, bedrijven, coöperaties (bijv. soort Economic Board)

➢Meervoudig ruimtegebruik 

➢Leer van anderen!!
(van RES’sen, bedrijven, landelijke instanties, eigen Foodvalley expertisecentrum?, etc.)



• Consensus bereikt over:

➢Transitie is grote kans voor lokale economie en lokale werkgelegenheid

➢Er zijn vele vormen van (financiële) participatie door lokale inwoners en lokale bedrijven

➢Grote professionele bedrijven met expertise en toegang tot kapitaal zijn ook nodig 

➢Professionalisering van energiecoöperaties is nodig

• Waarover is verschil van inzicht?

➢Zon op landbouwgrond (zie ‘Resterende discussiepunten’)

2. Analyse/hoofdconclusies:
Eigenaarschap, samenwerken, vertrouwen (2 van 2)



• Belangrijkste boodschappen voor in de RES 1.0?

➢Betrek inwoners vroegtijdig, benut daarbij ook netwerken van lokale organisaties

➢In principe geen top ups op landelijk beleid

• Welke concrete afspraken moeten worden opgenomen?

➢Ontmoedig verwerven grondcontracten

➢Voorfinanciering door overheid (ontwikkelfonds)

 vraag aan stakeholderoverleg 3 maart: eens met deze inbreng?

3. Voorstel voor keuzes, oplossingsrichtingen en 
redeneerlijnen in RES 1.0 (1 van 2)



• Wat is er voor nodig om dit te borgen? (middelen, uitwerking, etc)

➢Kennisdeling, i.p.v. wiel uitvinden (o.a. ‘best practices’ op allerlei gebied)

➢Mensen opleiden voor de energietransitie

➢Overweeg een Expertisecentrum Energie RES Foodvalley

➢Overweeg een structurele aansturing van de energietransitie, bijv. soort Economic Board

• Welke bijdragen of oplossingen verwachten we van samenwerkingspartners, het rijk of andere 
partijen?

➢Landelijk: meer ruimte voor zon op dak; terughoudender met zonneweides

➢NP-RES: een heldere leidraad voor het proces van een duurzaam energieproject

➢(Lokale) overheid: maak boerderijmolens met ashoogte tot 35 m vergunningvrij

➢Netbeheerders: advies over ”slimme” locaties; voldoende netuitbreidingen

 vraag aan stakeholderoverleg 3 maart: eens met deze inbreng?

3. Voorstel voor keuzes, oplossingsrichtingen en 
redeneerlijnen in RES 1.0 (2 van 2)



• Zon op landbouwgrond:

➢Beperken door fors inzetten op andere zonne-opties <-> verbieden totdat andere zonne-
opties vol benut zijn

• Voorstel: gegeven landelijke beleidsvoornemens voor meer steun zon-op-dak en minder voor zon 
op landbouwgrond: fors inzetten op andere zonne-opties

 vraag aan stakeholderoverleg 3 maart: eens met deze inbreng?

4. Resterende discussiepunt



BIJLAGE: Vraagstelling Werkgroep investeringen
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1. Welke kansen zien jullie direct of indirect gerelateerd aan de energie transitie ? 

2. Op welke type concrete locaties zien jullie kansen voor investeringen in zon en wind, al dan niet in 
combinatie met oplossingen voor overige maatschappelijke vraagstukken (stikstof, natuur versterking, 
waterbeheer, etc.) ? 

3. Wat hebben jullie de regio te bieden met jullie investeringen in duurzame energie ? 

4. Hoe voorkom je dat bepaalde (grote of kleine) partijen alvast voorsorteren op commerciële kansen / 
geld bepalende factor wordt in keuzes ?

5. Op welke wijze kan de regio / gemeente/ onderwijs etc jullie ondersteunen om dit mogelijk te maken? 
Integratie met strategische agenda Foodvalley / warmtetransitie ? 

6. Op welke wijze dient het Rijk dit mogelijk te maken ?

7. Hebben jullie specifieke wensen voor prioritering van landgebruik ( boeren) ? 

8. Wat hebben jullie van andere partijen in de regio nodig om slagvaardig projecten te realiseren ? o.a. 
netbeheer, participatieprocessen, lokale eigenaarschap, terrein beheerders,… 

9. Op welke wijze willen de private partijen betrokken zijn concrete uitvoering van de transitie in 
Foodvalley ? Welke kennis of expertise kan/wil je inbrengen?



BIJLAGE: Deelnemers Werkgroep investeringen
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Naam / organisatie

Hans Adams ValleiEnergie

Marije Arah Pure Energie

Annelies Barnard woningcorporatie De Woningstichting

Vivianne v/d Bosch projectteam RES Foodvalley

Harmen Hardeman LTO

Jos de Kleuver Rabobank

Elmar Theune ValleiEnergie, namens Energie Samen

Wouter Verduyn Energie-Nederland (voorzitter werkgroep)

Marco Verloop wethouder Veenendaal

Wim Werkman werkgevers in de Foodvalley

Mels Wijsma stagiair Rabobank



• Opleverdatum: uiterlijk 20 februari. Wij sturen 25 februari alle stukken naar het SHO 
van 3 maart.

• Gewenst resultaat: maximaal 8 powerpointslides per werkgroep met daarin:

1. Scope/vragen waarop de werkgroep zich heeft gericht

2. Analyse en conclusies

• Wat waren dilemma’s / discussiepunten / overwegingen / optie

• Feitelijke beantwoording vragen

3. Voorstel voor keuzes, oplossingen en redeneerlijnen in RES 1.0

• Welke concrete afspraken moeten worden opgenomen in de RES?

• Wat is er voor nodig om dit te borgen? (middelen, uitwerking, etc.)

4. Resterende discussiepunten

Nadere instructies voor alle werkgroepen


