
REGIONALE ENERGIE
STRATEGIE RES FOODVALLEY

Samen werken aan een energieneutrale regio

WILT Ú MEEDENKEN?
Dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. 

Kijk ook op www.resfoodvalley.nl onder de knop ‘Kalender’

voor bijeenkomsten bij u in de buurt.

www.resfoodvalley.nl 



AMBITIE
RES REGIO
FOODVALLEY
In 2050 energieneutraal:
evenveel energie opwekken

als gebruiken

WAAROM?
2019 Klimaatakkoord
• De helft minder CO2 uitstoot

in 2030.

• 100 % minder uitstoot in 2050.

• 30 regio’s werken hieraan 

samen in de RES. 

Iedereen in Nederland krijgt 

vroeg of laat te maken met 

de maatregelen uit het 

Klimaatakkoord. In Regio 

Foodvalley zal net als in heel 

Nederland de komende jaren 

veel veranderen. We gaan de 

komende jaren fors meer 

duurzame energie opwekken

met wind- en zonne-energie. 

We moeten kiezen waar we 

dat doen en waar het landschap 

kan en mag veranderen. 

WAT IS EEN RES?
De Regionale Energiestrategie 

(RES) voor Regio Foodvalley 

beschrijft de keuzes voor locaties 

van energieprojecten en hoe we 

dat gaan aanpakken. 

• Waar is ruimte?

• En hoeveel?

• Voor windmolens en voor 

bijvoorbeeld collectieve 

zonnepanelen?

• Is daar aansluiting op het 

energienetwerk?

• Welke warmtebronnen zijn 

te gebruiken zodat wijken en 

gebouwen van het aardgas

af kunnen?

• En: is er voldoende 

draagvlak voor en is het 

financieel haalbaar?

WAAROM?

WIE PRAAT ER MEE?
Beslissers
• Gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen,

Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.

• Waterschappen: Vallei en Veluwe en Stichtse Rijnlanden.

• Provincies: Gelderland en Utrecht.

Stakeholderoverleg
Alliander, Stedin, LTO, 

De Woningstichting, 

ValleiEnergie, 

VNO NCW VeluweVallei, 

Recron, GNMF, NMU, 

Energie Nederland,

samen met de beslissers.

STAP VOOR STAP NAAR EEN RES
We werken samen aan de energietransitie. Dat gaat stap voor stap: 

van heel globaal naar steeds concreter. Elke twee jaar passen we de RES 

aan op basis van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen.

2°C

1 juni 2020
Opleveren concept versie 
van de RES per regio 
voor doorberekening 
planbureau.
Getoetst aan de landelijke 
klimaatopgave

na 24 
maanden

feb 2019Regio’s starten 
en bereiden 
de RES voor

2018 2019

Regio’s van 
de RES gevormd

Opleveren RES 1.0
per regio

oktober Opdracht: 
Verankeren van ruimtelijke 
consequenties in het
omgevingsbeleid

Dat betekent:
integrale weging en formele 
besluitvorming met de 
mogelijkheid voor bezwaar 
en beroep voor betrokkenen

RES 1.0

Start uitvoering

RES 2.0

Definitief 
Klimaatakkoord

verwacht 
najaar 2019

Inzicht in 
opwekmogelijkheden 
potentie per regio

1 maart 2021
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