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Vooraf
Dit document is een verslag van het vijfde Stakeholderoverleg RES Foodvalley dat plaatsvond
op donderdag 13 februari 2020 in het gemeentehuis van Barneveld. Meer informatie over hoe
gewerkt wordt aan de RES Foodvalley vindt u hier:
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/aanpak

Status van de stukken
Hier vindt u de stukken voor dit Stakeholderoverleg op 13 februari 2020. U vindt daarin onder
andere een voorlopige redeneerlijn. Die geeft richting aan hoeveel we waar het best kunnen
opwekken, maar ook wat dus specifieke bespreekpunten zijn als er locaties of ideeën zijn die
buiten die redeneerlijn liggen. Op 20 februari is dit ook gepresenteerd in een Brede
Stakeholderconferentie voor de stakeholders en hun achterban. Bij de stukken voor het
Stakeholdersoverleg van 4 maart vindt u weer een volgende uitgewerkte stap van deze
redeneerlijn.
Alle betrokken partijen in de Foodvalley zijn met elkaar op weg naar een concept-RES. Er is
nog volop gelegenheid om in de gemeente of de regio mee te praten op weg naar de RES 1.0
(1 maart 2021). In deze kalender staan de momenten waarop er bijeenkomsten zijn, ook in de
gemeenten die meewerken aan de RES. Vervolgens moet de RES weer worden vertaald in
ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen, voordat tot realisatie richting 2030 kan worden
overgegaan. Ook in de fase van het maken van ruimtelijk beleid of concrete plannen en
projecten, is er weer ruimte voor het leveren van input.

Het stakeholderoverleg van 13 februari 2020
Hieronder vindt u een samenvatting per agendapunt.
1. Toelichting RoyalhaskoningDHV m.b.t. regionale schets warmte
• Plenair behandeld i.p.v. groepsgewijs.
• De prioriteitsvolgorde is gebaseerd om een openbare methodiek. Vanuit de stakeholders
wordt de status van de prioriteitsvolgorde in de regionale schets warmte onvoldoende
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duidelijk gevonden. Dat kan ertoe leiden dat de status van het ontwerp verkeerd wordt
opgevat.
Discussie rondom het gebruik van biomassa is een te groot vraagstuk om te beslechten in
het Stakeholderoverleg RES Foodvalley.
Voorstel geaccepteerd om:
- de regionale schets warmte aan te passen m.b.t. de prioriteitsvolgorde,
- de concept-status van de schets beter te benadrukken en
- de methodiek achter de kaart inclusief de portal verder toe te lichten naar stakeholders.

Tussendoor besloten tot een persvoorlichting voorafgaand aan het brede stakeholderoverleg
op 20 februari.
2. Hoe betrekken stakeholders hun achterban
• Updates van statussen hiervan mondeling gegeven. Benadrukt wordt dat goed contact en
informatie over de concept-RES met de achterban van essentieel belang is in het latere
stadium van het besluitvormingsproces.
3. Presentatie Participatie en Eigenaarschap – NMU/ValleiEnergie/GNMF
• Mondeling akkoord tot het opzetten van een werkgroep van gemeenten en
geïnteresseerden in participatie en eigenaarschap van energie. Samenwerking zou kunnen
bestaan uit: Gemeenten/Woningcorporaties/Energiebedrijven/Energie-initiatieven.
4. Bespreking inhoudsopgave concept-bod RES
• Door wethouders werd gewezen op de noodzaak van het evenredige belang van andere
duurzaamheidsinitiatieven zoals energiebesparing. Voor zulke initiatieven zou meer steun
vanuit het Rijk nodig zijn en het kan de betrokkenheid van bewoners vergroten.
5. Bespreking redeneerlijn duurzame opwek
• invoegen van bestaand beleid in relatie tot de redeneerlijn moet nog besproken worden.
• Akkoord om de conceptversie van de redeneerlijn verder te bespreken.
6. Drie tafels met discussierondes over duurzame opwek
• Op de noties en conclusies uit deze tafels wordt doorgegaan op 4 maart. In de stukken
voor 4 maart zijn inzichten uit het overleg op 13 februari verwerkt.
WVTTK:
- Akkoord dat het lezen van stukken voorafgaand aan de bijeenkomsten noodzakelijk is
voor zowel een betere discussie als het beter benutten van de tijd voor de discussie.
- Vervolgdiscussie gepland in deze samenstelling op 4 maart 2020 om 7.30 – 9.30 onder
leiding van wethouder Sander van ’t Foort (Renswoude).

Volgende stakeholderbijeenkomst op 4 maart 2020
In het volgende Stakeholdersoverleg op 4 maart is het vervolg op het gesprek dat 13 februari
plaatsvond en nog niet helemaal was afgerond. Op 5 maart is er weer een ruimtelijk atelier en
op 26 maart is het laatste Stakeholdersoverleg, voordat de concept-RES aan raden, staten en
de algemene besturen van de waterschappen wordt aangeboden.
U vindt hier een Tijdlijn met stappen.
Alle informatie over het proces en bijeenkomsten in verschillende gemeenten vindt u op
www.resfoodvalley.nl
Voor informatie mailt of belt u met: Nicky Struijker Boudier, communicatie RES Foodvalley,
nicky@buroboudier.nl of 06-15062601.
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