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Vooraf 

Dit document is een verslag van het zeventiende Stakeholderoverleg RES Foodvalley dat 

plaatsvond op vrijdag 9 juli 2021 tussen 15.00 en 18.00 uur in het Akoesticum te Ede. Hier 

vindt u de stukken: Stakeholderoverleg | Regio Foodvalley 

1. Opening 

• Tjerk Wagenaar, onafhankelijk voorzitter, verwelkomt de deelnemers. Voor het eerst in 

een lange tijd is het overleg weer op locatie. 

• De agenda is geaccordeerd. 

• Het verslag van het Stakeholderoverleg op 27 mei 2021 is zonder wijzigingen 

geaccordeerd. 

• Vertrek Sander van ’t Foort, wethouder Renswoude: Petra Doornenbal, burgermeester in 

de gemeente Renswoude, licht het vertrek van Sander van ’t Foort toe. In de 

gemeenteraad is besloten tot een lager bod voor de RES en het voorlopig schrappen van 

de zoeklocatie voor windenergie. Dat was voor Sander aanleiding om niet verder te gaan 

als wethouder, wat ontzettend jammer is. Petra Doornenbal neemt tijdelijk zijn rol waar in 

het SHO als vertegenwoordiger van Renswoude. Harke Dijksterhuis, wethouder Nijkerk 

neemt zijn rol als voorzitter in de stuurgroep ad interim over. Didi Dorrestijn neemt de rol 

van voorzitter in de werkgroep Uitvoering en Samenwerking over. Verschillende leden 

van het SHO blikken terug op alles wat Sander van ’t Foort heeft bijgedragen, o.a. de 

introductie van de mutual gains approach en zijn niet aflatende inzet om duurzame 

energieplannen te stimuleren en anderen te inspireren. 

• Dilan Yesilgöz-Zegerius, staatsecretaris economische zaken en klimaat, bezoekt op 14 

juli Regio Foodvalley. Onderwerp is de Regionale Energiestrategie. Het doel van dit 

bezoek is dat de staatssecretaris een beeld krijgt bij de kansen en dilemma’s in ons werk 

aan de RES. We zullen aandacht vragen voor de inrichting van een kwaliteitsfonds. We 

belichten tijdens het gesprek 4 invalshoeken: boeren, burgers, bestuurders, en 

bedrijven/coöperaties. Dit gebeurt op twee locaties in Kootwijkerbroek, Barneveld: 1) 

Branderwal, waar voorbereidingen voor een zonneveld op semi-agrarische grond worden 

getroffen en 2) Een pluimveehouderij met zonnepanelen op het dak. 
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2. Besluitvorming en achterban raadpleging 

De niet-publieke stakeholders hebben een adhesieverklaring getekend en de publieke 

stakeholders hebben de RES vastgesteld inclusief amendementen en moties. Op basis 

daarvan ligt een voorstel voor hoe we, gegeven de amendementen, samen verder kunnen 

gaan. In dit overleg gaan we in op de consequenties van de genomen besluiten voor de RES 

1.0 zelf. Hoe we verder gaan met de aangenomen moties bespreken we in het SHO van 

oktober,  

De leden van het SHO geven hun reacties op het afsprakenoverzicht waarin voorstellen 

staan over hoe om te gaan met de amendementen en moties. Het naar aanleiding van dit 

overleg aangepaste document is hier te vinden. 

Hieronder de reacties en aanpassingen uit het overleg. 

Inleiding. 

Er wordt opgemerkt dat de volgende tekst onduidelijk is geformuleerd: “Alle leden 
onderschrijven de prioritering van opwekken van duurzame energie door eerst zonnepanelen 
op daken en restgronden te leggen, beperkt zonnepanelen op boerenland te leggen en een 
beperkt aantal energieclusters voor wind en zon te ontwikkelen.”  

Dit punt wordt duidelijker geformuleerd. Afgesproken wordt dat de tekst wordt gewijzigd naar:  

“Alle leden onderschrijven de voorkeursvolgorde van opwekken van duurzame zonne-
energie door eerst zonnepanelen op daken en restgronden te leggen en beperkt 
zonnepanelen op boerenland te leggen. Daarnaast onderschrijven zij dat een beperkt aantal 
energieclusters voor wind en zon worden ontwikkeld.” 

1. Zoekgebied Renswoude 

In de notitie staat de volgende passage: “Het SHO respecteert dat de gemeente Renswoude 

dit zoekgebied vooralsnog niet verder uitwerkt. De gemeente Renswoude, provincie Utrecht 

en omringende gemeenten zullen op korte termijn de toekomst van deze gebieden 

bespreken, waarbij alternatieven voor deze locatie nadrukkelijk worden onderzocht. Uiterlijk 

bij de vaststelling van de RES 2.0 zal de wenselijkheid van dit zoekgebied voor wind na 1 juli 

2023 opnieuw worden beoordeeld.”  

Deze datum is nergens vastgelegd. Vandaar het voorstel deze datum uit de tekst te 

verwijderen. Er wordt afgesproken dat er (zonder tijdsbepaling) een moment komt dat het 

zoekgebied weer opnieuw wordt beoordeeld. De laatste zin wordt geschrapt.  

 

https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/Jul_2021/DEF_Vervolgafspraken_RES_Foodvalley_2021_DEF.pdf
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2. Bijdrage aan bod op grondgebied van Renswoude van 49 GWh naar 20 GWh.  

De gemeenteraad van Veenendaal heeft uitgesproken dat het extra initiatieven gaat 

onderzoeken om aan de regionale duurzame energie opwerk bij te dragen. Een aantal leden 

van het SHO vragen hoe Veenendaal, en ook gemeente Renswoude, dat concreet gaat 

invullen. Extra mogelijkheden voor zon op grote daken kunnen voortvarend onderzocht 

worden. Wim Werkman, Jolanda de Heer, Harke Dijksterhuis, en Marco Verloop pakken dit 

op en komen hier in het volgende SHO op terug.  

3. Begrenzen zon op boerenland in Wageningen 

 

Wageningen heeft een amendement ingediend om in de gehele regio de begrenzing van 

boerenland voor de opwerk van zonne-energie te schrappen (paragraaf 2.4.5.). Als een 

gemeente de begrenzing wenst lost te laten op haar grondgebied omdat anders bijvoorbeeld 

hun duurzame ambitie niet behaald kan worden, is dit altijd mogelijk. Dit staat ook 

beschreven in paragraaf 1.3 van de RES 1.0. Peter de Haan wordt gevraagd om dit aan te 

geven in de raad en het amendement opnieuw in de raad te bespreken. 

4. Minimale afstandsnorm voor windmolens tot woonwijken  

Na een korte gedachtewisseling wordt de afspraak overgenomen. 

5. Aanpassen tekst 3.2.6 Scherpenzeel 

Henny van Dijk deelt mede dat de gemeenteraad in Scherpenzeel helder wil hebben dat het 

amendement van Scherpenzeel bij de RES 1.0 hoort. De tekst (in het afsprakenoverzicht) 

wordt daarom als volgt geformuleerd: 

“Afspraak: het SHO neemt dit amendement, evenals andere amendementen en de daarbij 

gemaakte afspraken, op bij de RES 1.0 die aan het Rijk wordt aangeboden.” 

6. Gezamenlijk realiseren RES’en 

Geen opmerkingen 

7. Evalueren van het proces van totstandkoming RES 1.0 

Om een open evaluatieproces te waarborgen, moet ook input aan de leden van het SHO 

worden gevraagd over de te evalueren aspecten. De tekst wordt als volgt geformuleerd: 

“Afspraak: het SHO en de stuurgroep laten in augustus en september het proces van 
totstandkoming van de RES 1.0 evalueren door een onafhankelijk externe, gericht op onder 
andere helderheid in bestuurlijke processen en besluitvorming procedures voor de RES 2.0 
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en voor het vormgeven van het uitvoering en samenwerkingsprogramma. Bij het bepalen van 
de precieze inhoud van de evaluatie zal de input van stakeholders worden meegenomen. 
Aan de griffies wordt een advies gevraagd hoe, rekening houdend met diverse regionale 
samenwerkingsverbanden, de besluitvorming door de raden, staten en algemeen bestuur 
kan worden geoptimaliseerd. De raden, staten, algemeen bestuur en SHO leden zullen de 
evaluatie en de aanbevelingen als bijlage bij het startdocument RES 2.0 (najaar 2022) 
ontvangen.” 

8. Overige aangenomen moties 

Geen opmerkingen. 

Over de tekst in zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat de verwijzing naar het boomdiagram 

verwijderd moet worden. 

De stakeholders gaan akkoord met het voorstel om de RES 1.0 met het afsprakenoverzicht 

en aanbiedingsbrief op maandag 12 juli naar de NPRES te verzenden. De griffies worden 

vooraf op de hoogte gesteld en het projectteam zorgt dat de raden, staten, en algemeen 

bestuur geïnformeerd zijn (provinciale griffie via provinciale ambtenaren). Ook gaat 12 juli 

een persbericht en nieuwsbrief uit. 

3. Vervolgstappen Uitvoering- en Samenwerkingsprogramma 

In 4 bijeenkomsten van de breed samengestelde werkgroep Samenwerking en Uitvoering 

zijn voorstellen geformuleerd over het vervolgproces en het uitvoeringsprogramma in de 

komende fase. Hier is een aantal hoofdkeuzes voor regionale ondersteuning uit naar voren 

gekomen die de basis zullen vormen voor het maken van concrete keuzes voor 1 november: 

 

1. Gezamenlijk vervolgproces naar RES 2.0: 

•Continueren SHO 

•Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

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

•Planning netcapaciteit concretiseren (regionale schaal) 

•Regionaal Expertisecentrum 

•Communicatie (+ burgerfora/ panel ondersteuning)  

•Monitoring/kennisdelen 

•Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

3. Basiskeuzes voor governance en financiering: 

•Een regionaal coördinerende eenheid vormen 
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•Financiering door provincies, gemeenten, netbeheerders, en overige stakeholders 

•Concrete invulling uitgewerkt voor 31 oktober 

Het SHO gaat akkoord om deze hoofdkeuzes verder uit te werken. De 

regionale projectondersteuning is afgeschaald na het afronden van de RES 1.0. Er zal 

daarom de komende periode een groter appѐl worden gedaan op de gemeentelijke 

ondersteuning, o.a. in de werkgroepen. De basisbezetting tot tenminste 1 november bestaat 

uit een coördinator, secretaris, communicatiedeskundige, manager/procesregisseur. De 

manager/procesregisseur wordt op korte termijn geworven.  

Didi Dorrestijn neemt de rol van Sander van ’t Foort in van deze werkgroep over. 

4. Voortgang lopende onderwerpen 

Ter kennisname geven respectievelijk Bastiaan du Pré, Ralph Kohlmann, en Nicky Struijker 

Boudier, per onderwerp een korte toelichting met ruimte voor opmerkingen van de 

stakeholders: 

• Potentieel restgronden: Alle gemeenten brengen potentiële restgronden in kaart. Met 

RWS, ProRail, en Defensie wordt op regionaal niveau naar kansen gekeken. Er is 

een wens voor gezamenlijke regionale monitoring van restgronden via GIS. De 

verzamelde informatie over potentiële restgronden moet worden opgeslagen zodat in 

het vervolgproces geen nieuwe inventarisatie plaats hoeft te vinden. De werkgroep 

restgronden loopt door. Peter de Haan bedankt Bastiaan du Pre voor zijn bijdrage 

aan deze werkgroep. 

• Kleine molens: Het projectteam heeft een factsheet opgesteld met informatie over 

kleine windmolens en de huidige beleidskaders in de gemeenten en provincies. Gelet 

op het huidige beleid ligt het niet voor de hand om te streven naar gezamenlijk beleid 

over kleine windmolens. Wel is het mogelijk van meerwaarde om gezamenlijk 

uitgangspunten op te stellen en van elkaar te leren. Bij het opstellen van regionale 

uitgangspunten is het van belang om goed na te denken over de landschappelijke 

inpassing. 

o Kleine windmolens dragen weinig bij aan de energie opwek, maar zijn wel 

interessant voor bedrijven. Daarbij is minstens 35 meter ashoogte benodigd. 

o Regionale uniformiteit is van belang is voor ondernemers.  

o De koppeling van dit thema van afstandsnormen is gewenst. 

• Communicatie vervolg: Voor het invullen van regionale communicatie inclusief 

burgerparticipatie is capaciteit nodig. Per gemeente moet in kaart worden gebracht 

welke capaciteit aan communicatie er (nodig) is en hoe dit betaald gaat worden.  

o In de gemeente Barneveld is op dit thema een motie aangenomen die dit 

onderschrijft.  
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5. Evaluatieproces 

Ralph Kohlmann deelt mee dat na de zomer de resultaten van de enquête worden 

gepresenteerd. Na de zomer zal ook in sessies met de stuurgroep en daarna in het 

stakeholderoverleg het proces meer diepgaand besproken worden. Iemand met bestuurlijke 

ervaring, die niet in het proces betrokken was, voert de evaluatie uit. De conclusies van de 

evaluatie worden vertaald naar voorstellen voor het uitvoeringsprogramma, en het opstellen 

en besluitvorming van de RES 2.0. De griffies zijn hierbij betrokken.  

Rondvraag en sluiting 

Er wordt opgemerkt dat opvalt dat Ede regelmatig niet vertegenwoordigd is. De voorzitters 

van het SHO en de stuurgroep nemen contact op met de wethouder. 

 

Een hartelijk dankwoord wordt uitgesproken aan Ingrid Lether voor haar bijdragen vanuit het 

burgerforum. Ingrid geeft aan dat ze het een uitdagend en leuk proces vond en graag op een 

of andere manier betrokken blijft bij de RES.  

 

Tjerk Wagenaar sluit het overleg en bedankt het team RES met een persoonlijk woord voor 

hun inspanningen de afgelopen tijd. 

 

 

 

Alle informatie over het proces en bijeenkomsten in verschillende gemeenten vindt u op 

www.resfoodvalley.nl  

Voor informatie mailt u met: Anne Grashof, projectmedewerker RES Foodvalley, 

res@regiofoodvalley.nl 
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