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Geachte mevrouw Lammers, 

Het doet ons een groot genoegen om u de Regionale Energiestrategie 1.0 van Regio Foodvalley aan 

te bieden. Deze RES 1.0 is het resultaat van een intensief proces van ruim een jaar na afronding van 

de concept-RES met 11 publieke partijen en 12 niet publieke partners. Een onafhankelijk advies van 

een regionaal Burgerforum vormde hiervoor een richtinggevende bouwsteen. Alle publieke partijen 

hebben ingestemd met deze RES 1.0 door vaststelling door gemeenteraden, provinciale staten en 

algemeen bestuur van het waterschap. Alle niet publieke partijen tekenden als instemming een 

adhesieverklaring. Misschien nog wel belangrijker is dat partijen afspraken hebben gemaakt over hoe 

we deze strategie gezamenlijk omzetten in concrete uitvoeringsstappen; uiteindelijk gaat het 

tenslotte om onze bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.  

Enkele punten zouden we graag expliciet willen benadrukken. 

Het huidige pakket aan plannen voor duurzame opwekking komt (rekening houdend met het in 

Renswoude aangenomen amendement) uit op 0,935 TWh in 2030. Dit is toereikend om onze 

doelstelling van minimaal 0,75 TWh te realiseren. Het aandeel is 2,1% van de landelijke doelstelling, 

met een marge voor het afvallen van plannen, bijvoorbeeld door niet tijdige beschikbaarheid van de 

netinfrastructuur. Onze ambitie is evenwel om op de ingeslagen weg verder te gaan en plannen te 

ontwikkelen en uit te voeren opdat in 2030 in Foodvalley 1,0 TWh aan duurzame energie opgewekt 

wordt. Dit is 2,9% van de landelijke doelstelling van de landelijke doelstelling. Daarmee dragen we 

ons inziens naar vermogen bij, rekening houdend met ons inwonertal (2,0% van het aantal inwoners 

in Nederland). 

Om dit doel te bereiken is bijna 1 miljard aan investeringen nodig in infrastructuur en duurzame 

installaties. Niet alle gewenste investeringen zijn onder de huidige omstandigheden rendabel. Tegen 

die achtergrond heeft de Tweede Kamer gevraagd om een kwaliteitsfonds in te stellen dat kan 

bijdragen aan een goede landschappelijke inpassing en daarmee ook aan meer draagvlak. In onze 

RES 1.0 hebben we deze wens ook opgenomen, waarbij uitgegaan is van indien gewenst maximaal 5 

cent per KWh extra exploitatiesubsidie per project.  

Betrokkenheid en participatie van inwoners is een belangrijke succesfactor om de lokale duurzame 

energietransitie vorm te geven. We hebben zeer goede ervaringen opgedaan met een Burgerforum 

dat, mede op basis van een burgerraadpleging, ons Stakeholderoverleg heeft geadviseerd. Daarbij 

was de afspraak dat het Stakeholderoverleg alleen “gemotiveerd” van het advies kan afwijken. We 

hebben hun advies geheel overgenomen en we zoeken naar mogelijkheden om vaker burgerfora of 

panels in te zetten.  

Tot slot willen we u bedanken voor de steun die we vanuit de landelijke NPRES organisatie hebben 

mogen ontvangen. Op allerlei terreinen waren uw collegae steun en toeverlaat, variërend van 



inspirerende webinars en inhoudelijke nationale kennis tot maatwerk juridisch advies door PWC en 

eigen contactpersonen Gerriëtte Mollink en Ruth Noorduyn. 

Bijgevoegd ontvangt u  

- de vastgestelde RES 1.0 door de publieke partijen 

- de vervolgafspraken die gemaakt zijn o.b.v. de aangenomen moties en amendementen. 

- de adhesiebetuiging RES 1.0 door de niet publieke stakeholders 

- de aangenomen moties en amendementen door raden, staten en algemeen bestuur  

 

Mocht deze brief of de bijlagen aanleiding geven tot vragen of nadere toelichting, dan zijn we daar 

uiteraard gaarne toe bereid.   

Met vriendelijke groeten, namens alle stakeholders  

 

Harke Dijksterhuis 

Wethouder Nijkerk en Bestuurlijk trekker RES Foodvalley a.i. 

           


