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 OPLEGNOTITIE BIJ VERSLAG EN STUKKEN STAKEHOLDEROVERLEG 27 JANUARI 2021  

1 februari 2021 

 

Inleiding  

In het 14e Stakeholderoverleg (27 januari 2021) is een aantal presentaties gegeven over het werk 

dat gedaan wordt op weg naar de RES 1.0. Daarnaast presenteerden leden van het 

Stakeholderoverleg een aantal vraagstukken en oplossingsrichtingen die bij het werk aan de RES 

1.0 komen kijken. Het gaat om de volgende presentaties:  

• 20210127 Status bod 

• 20210127 Gebiedsgerichte studieopdrachten 

• 20210127 Publiek - voorwaarden scheppen  

• 20210127 Privaat - realiseren  

 

Status van de stukken  

De stukken zijn werkdocumenten en daarmee een tussenstap in het werk aan de RES 1.0.  

 

Waar werken we naar toe?  

De RES 1.0 wordt uitgewerkt aan de hand van: 

• Het advies van het Burgerforum over wat de inwoners van Regio Foodvalley belangrijk vinden. 

Het Burgerforum maakt daarbij gebruik van de resultaten van de online vragenlijst die 

inwoners van regio Foodvalley van 8 december 2020 tot 10 januari 2021 konden invullen. 

• Kennis en inzichten die vergaard worden in werkateliers. Hierin is onderzocht hoe om te gaan 

met wind- en zonne-energie langs infrastructuur en in stedelijk gebied. Er is daarbij ook 

gekeken naar kansen voor het landschap, lokaal eigenaarschap en de agrarische structuur. De 

kennis komt op de Stakeholdertafel waar alle partijen samen werken aan de RES 1.0. 

• Lessen uit de werkgroepen lokaal eigenaarschap, belemmeringen, netcapaciteit en 

omgevingsbeleid. 

 

Wat is de volgende stap?  

Op 24 februari is er tussen 16.00 en 18.00 uur een digitale bijeenkomst voor de deelnemers uit het 

Stakeholderoverleg en voor raadsleden over de contouren van het advies van het Burgerforum en 

de resultaten van de online vragenlijst die inwoners hebben ingevuld.  

Dit ter voorbereiding van het advies van het Burgerforum, dat 3 maart wordt ingebracht in 

Stakeholderoverleg. Met mogelijk nog aanpassingen daarna, wordt het de week daarna in 

definitieve vorm openbaar, samen met de raadpleging in zijn geheel. 

Op 16 maart 2021 is er een informatiebijeenkomst voor gemeenteraden, Provinciale Staten en 

algemeen besturen van de waterschappen. 

In werkateliers wordt verder onderzoek gedaan en feiten verzameld die voor het 

Stakeholderoverleg van belang zijn. 

https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jan2021/20210127_1._Status_bod_-_stakeholderoverleg_27-01-21.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jan2021/20210127_2._Gebiedsgerichte_studieopdrachten_-_stakeholderoverleg_27-01-21.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jan2021/20210127_3._Publiek_-_voorwaarden_scheppen_-_stakeholderoverleg_27-01-21.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jan2021/20210127_4._Privaat_-_realiseren_-_stakeholderoverleg_27-01-21.pdf
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Naar verwachting wordt de RES 1.0 eind april openbaar en in mei en juni 2021 voorgelegd aan de 

acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, de Provinciale Staten van de twee provincies en de 

algemeen besturen van de waterschappen. Na vaststelling wordt de RES 1.0 op 1 juli 2021 

ingeleverd bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. 

Zie een opsomming van bijeenkomsten in de kalender op de website. 

 

Wat gebeurt er daarna?  

Na vaststelling van de RES 1.0 start de fase waarin de plannen richting uitvoering gaan. De RES 

gaat dan landen in de omgevingsvisies, -plannen en -programma’s van de gemeenten. In het 

Klimaatakkoord is afgesproken dat voor 1 januari 2025 omgevingsvergunningen voor zon- en 

windprojecten zijn verleend. Er is dan ruimte voor inspraak op plannen en projecten. 

 

Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of 

ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar 

mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen 

afkomt. 

 

Informatie over het waarom en hoe van de Regionale Energiestrategie in regio Foodvalley vindt u 

op www.resfoodvalley.nl. Informatie over het nationaal programma RES vindt u op www.npres.nl. 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/kalender
http://www.resfoodvalley.nl/
http://www.npres.nl/

