
REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 1.0

RES Regio Foodvalley

Bijeenkomst raads-, staten en ab-leden 

19 mei 2021



DOEL EN PROGRAMMA BIJEENKOMST

Doel: 

Onderlinge uitwisseling tussen raadsleden, staten-, en AB-leden over de inhoud, 

achtergronden, discussiepunten ter ondersteuning van de besluitvorming voor 

vaststelling van de Regionale Energiestrategie Foodvalley

Programma:

• Korte inleiding over contouren RES

• Representanten doen verslag van behandeling in raden, staten en ab

• Doorpraten over thema’s in 6 groepen (twee rondes)

• Gezamenlijke afsluiting (uiterlijk 21:30)



REGIONALE STRATEGIE VOOR OPWEKKEN 
DUURZAME ENERGIE IN 2030

• Klimaatakkoord: 30 regio’s in Nederland werken strategie 

uit waar en hoe ze in totaal 35 TWh zonne- en 

windenergie kunnen opwekken. Ook Regio Foodvalley

• Regionale (ipv lokale of provinciale) aanpak vanwege 

invloed van windmolens, zonneweides en 

netinfrastructuur

• Welke keuzes wil Regio Foodvalley maken over opwek 

van duurzame energie in 2030? 



Maakbaar , 
rendabel, 

aansluitbaar

Landschap en 
samenleving, 

draagvlak

• Windmolens en zon op boerenland 

zijn maakbaar, rendabel en 

aansluitbaar maar kennen 

maatschappelijke bezwaren 

(draagvlak)

• Zon op daken en restgronden zijn 

gewenst, maar vaak niet maakbaar, 

rendabel, aansluitbaar

EEN COMPLEXE AFWEGING



SAMEN KOM JE VERDER

• Overheden, netbeheerders, energie-

coöperaties, ondernemers, natuur- en 

milieuorganisaties, LTO, inwoners en 

woningbouwcorporaties bepalen samen 

de inhoud van de RES

• Stem van jongeren (Jong RES) en van 

de inwoners (Burgerforum) aan tafel

• Burgerforum geeft eigen advies op basis 

van burgerraadpleging



REGIONALE STRATEGIE

• In 2030 0,75 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken -

ambitie 1,0 TWh

• Eerst besparen, dat hoef je niet op te wekken

• Tweejaarlijks herijken op basis van nieuwe inzichten en 

innovatie: RES 2.0. 

• We houden rekening met ons karakter, onze behoeften en 

andere strategische ontwikkelingen

• Tien voorlopige zoekgebieden: met inwoners en 

belanghebbenden zoeken naar plek 14 extra windmolens

• Daarnaast ruimte voor maximaal 220 ha zon op land, 29 

ha zon op restgronden en ± 270 ha zon op dak



BESLUITVORMING: TIMING

• 15 april 2021 overeenstemming Stakeholderoverleg 

• 21 april 2021 openbaar voor besluitvorming raden, staten, ab’s

• 3 mei 2021: adhesiebetuiging ondernemers, LTO, N&M-

organisaties, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties

• Behandeling in beeld- en oordeelvormende vergaderingen

• 19 mei 2021 regionale afstemmingsbijeenkomst

• Besluitvorming raden, staten, ab

• 30 juni: SHO bespreekt consequenties besluitvorming

• Aanbieden aan NP RES (juli)



BESLUITVORMING: INHOUD

• Akkoord Stakeholderoverleg voorstel RES 1.0 (15 april); inspanningsverplichting 

zonder externe werking; geen resultaatsverplichting

• Voorgesteld besluit raden, staten en ab: 1) Vaststellen RES;  2) Ambitie 0,75 

TWh; 3) Samen verder

• Scenario’s besluitvorming:

• Akkoord

• Motie => aandachtspunt vervolg of vraag tot aanpassen RES

• Amendement => voorwaarde voor vervolg of aanpassen RES

• 30 juni bespreekt SHO consequenties voor RES 1.0: 3 bijzondere situaties:

• (Materiële) wijzigingen in RES 1.0 => terug naar raden, staten ab’s

• Amendement niet overgenomen en andere stakeholders zijn akkoord met 

uitzonderingspositie => door met RES 1.0

• Amendement niet overgenomen en andere stakeholders niet akkoord met 

uitzonderingspositie => speciale situatie



RONDJE LANGS DE VELDEN



DOORPRATEN OVER ZES THEMA’S

1. Juridische en staatkundige status van de RES en 
besluitvormingsproces

2. Realisme en omvang ambitie regio / gemeenten voor 2030, 
urgentie & alternatieven 

3. Keuze van voorlopige zoekgebieden wind, zon op land

4. Lasten / lusten; invulling van participatie omwonenden via lokaal 
eigenaarschap en gebiedsraad

5. Mogelijkheden en onmogelijkheden netimpact voor bijvoorbeeld 
zon op dak

6. Ander onderwerp, dit wordt gezamenlijk in deelsessie bepaald



TERUGKOPPELING

Wat waren de twee a drie meest prominente 

bespreekpunten om te delen met iedereen?






