
MOTIE VREEMD 

van de fractie Lokaal Veenendaal, VVD, ProVeenendaal, SP, SGP, 

ChristenUnie, CDA Nummer: M2021., 

Onderwerp: Uitstel besluitvorming Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Foodvalley 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 27 mei 2021 

constaterende dat: 

• De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) een groot maatschappelijk 
vraagstuk is, dat de komende decennia grote ruimtelijke gevolgen zal hebben; 

• De gemeente Veenendaal hierin zorgvuldige afwegingen en afspraken wil maken over de 
voorlopige zoekgebieden in de RES; 

• De raad meer tijd wil nemen om een goed en zorgvuldige democratische besluitte nemen; 

• Dat de stuurgroep te kennen heeft gegeven dat de stakeholders uiteindelijk gaan over 
amendementen en moties die zijn aangenomen en ook bepalen of deze daadwerkelijk in de 
RES 1.0 verwerkt gaan worden De stakeholders gezamenlijk de inhoud van de RES 1.0 en 
de invloed van amendementen en moties op het vervolgproces bepalen, zonder de raden 
hierover formeel te consulteren. 

overwegende dat: 

• Democratische besluitvorming niet ondergeschikt moet zijnaan het halen van de planning en 
de beslissende rol van de volksvertegenwoordigers bij het vaststellen van de RES 1.0; 

• Het bod van 0, 75 1Wh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheet eigen leven 
gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen; 

Komt tot het oordeel dat: 
• Het cruciaal is om het raadsvoorstel Regionale Energie strategie (RES) 1.0 Foodvalley in 

juni in volle breedte te behandelen zodat alle gewenste moties en amendementen op de 
RES 1.0 aan de orde kunnen komen in het proces. 

Verzoekt de stuurgroep RES Foodvalley, via het College van B & W van Veenendaal, om: 
Het versturen van het bod vanuit de Foodvalley richting het rijk uit te stellen tot 1 november 

2021; 

• Een aanpassing aan het proces voor te stellen waarbij de RES 1.0 in twee ronden wordt 
vastgesteld waarbij: 

o In de eerste ronde Uuni 2021) door raden/staten/AB's moties en amendementen 
kunnen worden aangenomen bij het Raadsvoorstel RES; 

o De verzamelde moties en amendementen vanuit de acht raden / twee staten / twee 
waterschappen door het stakeholdersoverleg worden gebundeld en voorzien van een 
advies; 

o In de tweede ronde (september 2021) vellen de acht raden/ twee staten/ twee 
waterschappen een politiek oordeel over het overzicht van de aangenomen moties 
en amendementen uit de eerste ronde vanuit de regio; 

o Het stakeholdersoverleg verwerkt de opbrengst van de tweede ronde in de definitieve 
versie van de RES 1.0 of zorgt voor een addendum op de RES 1.0 en legt deze 
(september 2021) tenslotte voor aan de gemeenteraden voor een 'wensen en 
bedenkingen' procedure; 



o Hierna wordt het definitieve bod met de stemmingsuitslagen voor 1 november 2021 
ingediend. 

• De uitkomsten van het bovenstaande verzoek te rapporteren aan de 8 gemeenteraden/ 2 
staten I 2 waterschappen binnen de RES-regio Foodvalley samenwerking. 

Verzoekt de griffie: 

• Deze motie ter kennisneming te delen met de raden, staten en waterschapsbesturen binnen 
de RES-regio Foodvalley om deze te betrekken in hun eigen besluitvorming rond de RES 
1.0; 
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