
 

AGENDAVOORSTEL STAKEHOLDEROVERLEG RES FOODVALLEY 

Vrijdag 9 juli 2021 - Akoesticum Ede - 15:00 – 17:00 

 

1. Opening                       (15 min) 

 

• Vertrek Sander van t Foort: toelichting 

• Vaststellen verslag met conclusies en afspraken van het Stakeholderoverleg 27 mei 2021 (bijlage 1) 

• Bezoek staatssecretaris 14 juli aanstaande – mondelinge toelichting 

 

2. Besluitvorming en achterban raadplegingen (bijlage 2)                (45 min) 

Ter besluitvorming: 

• Dekbrief met hoe we verder gaan met alle genomen besluiten ( amendementen) en adviezen ( moties) 

sturen we na. 

• Informeren achterbannen in juli met RES 1.0 en dekbrief.    

• Startdocument RES 2.0: opstellen document in najaar 2022  tbv besluitvorming RES 2.0 1 juli 2023)  

• Besluiten n.a.v. moties en amendementen over vervolgproces bespreken we in SHO van oktober. 

 

3. Vervolgstappen Uitvoering en Samenwerkingsprogramma (bijlage 3)        (20 min) 

Kennis nemen van de bijlage. 

Vaststellen hoofdkeuzes: 

• Gezamenlijk vervolgproces naar RES 2.0: 

o Continueren SHO 

o Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

• Starten van de samenwerking in uitvoering, op minimaal de volgende onderdelen: 

o Planning netcapaciteit concretiseren (regionale schaal) 

o Regionaal Expertisecentrum 

o Communicatie ( + burgerfora / panel ondersteuning)  

o Monitoring/kennisdelen 

o Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

• Basiskeuzes voor governance en financiering: 

o Een regionaal coördinerende eenheid vormen 

o Financiering door provincies, gemeenten, netbeheerders, en overige stakeholders 

o Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

 

4. Voortgang lopende onderwerpen               (20 min) 

 

Ter kennisname met korte mondelinge toelichting: 

• Potentieel restgronden: alle gemeenten brengen potentieel in kaart + regionaal actie voor samenwerking 

met RWS / Prorail en Defensie  (bijlage 4) 



 

• Kleine molens: geen uniform beleid, wel gezamenlijke uitgangspunten voor lokale uitwerking (bijlage 5) 

• Communicatie vervolg: versterken + structureel invullen burgerpanels / fora (bijlage 6) 

 

5.  Evaluatie proces (bijlage 7)                 (10 min) 

• Kennisnemen van resultaten enquête stakeholderoverleg RES Foodvalley 

• Na zomerreces in (afzonderlijke) sessies met de Stuurgroep en het Stakeholderoverleg het proces 

diepgaand bespreken 

• Conclusies vertalen naar voorstellen proces voortgang RES  

• Voorstel: extern uitvoeren / begeleiden evaluatie (iemand die niet in het proces betrokken was met 

bestuurlijke ervaring) 

 

6. Rondvraag                     (10 min) 

 

 

7. Sluiting 

 

 


