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Samen werken aan een energie neutrale regio 
Bespreken kansen en knelpunten met raads- en staten- en ab-leden  
 
Op 3 december 2019 bespraken gemeenteraads- en provinciale statenleden en leden van 
het algemeen bestuur van de waterschappen de stand van zaken van de Regionale 
Energiestrategie Foodvalley. Projectleider Ralph Kohlmann gaf een toelichting en er was 
tijd om ideeën, kansen en knelpunten op tafel te leggen. De bijeenkomst was aanvullend 
op lokale informatie-uitwisseling die algemeen bestuurders met hun wethouder, 
gedeputeerde of hoogheemraad hebben. 
 
De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we de keuzes voor locaties van 
energieprojecten beschrijven en hoe we dat gaan aanpakken. We doen dat samen: met acht 
gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en belanghebbenden zoals de Land- en 
Tuinbouworganisatie, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerder. 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?  
 
Hoe staat het met de RES 
De regio Foodvalley is de enige regio in Nederland die werkt met een Stakeholdersoverleg. Daar 
werken belanghebbenden samen aan de eerste stap in het maken van een regionale energiestrategie: 
een concept-RES. Zij houden daarmee rekening met elkaars belangen.  
Kennis wordt vergaard in werk-ateliers. Daar doen medewerkers van dezelfde partijen aan mee. Die 
kennis gebruikt het Stakeholdersoverleg bij het maken van keuzes voor de concept-RES.  

Het maken van de concept-RES gebeurt in drie stappen: 
- Eerst de basis op orde. Dat betekent veel feiten verzamelen: hoeveel energie wordt nu al 

opgewekt, hoe zit het landschap in elkaar, wat zijn kansen en belemmeringen voor het opwekken 
van duurzame energie?  

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/aanpak
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee
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- Ontwikkelen van denkrichtingen. Die zijn niet bedoeld om er een keuze uit te maken, maar juist 
om het gesprek op gang te brengen. Elke denkrichting kan positieve of negatieve kanten hebben. 
Door daarover te praten en die af te wegen, komt een betere concept-RES tot stand. Bij het 
formuleren van denkrichtingen wordt ook goed gekeken naar de verschillende landschaptypen in 
regio Foodvalley.  

- De derde stap is het maken van de concept-RES. Doel is dat die er begin april 2020 is om voor 
te leggen aan alle besturen. Dan wordt nog niet om een besluit over de concept-RES zelf 
gevraagd, maar wel of dit stuk voldoende is om in te dienen bij het Rijk. De definitieve RES 
moet ingediend worden op 1 maart 2021. Over dat definitieve stuk vindt de besluitvorming 
begin 2021 plaats. 

 
Denkrichtingen voor het gesprek over de concept-RES 
Coen Bernoster, projectleider van de werk-ateliers, vertelde dat de gesprekken over de inhoud van 
de concept-RES op dit moment gevoerd worden aan de hand van deze denkrichtingen: 
- Wat als de het opwekken van duurzame energie gebruikt om het landschap mooier te maken? 

Denk aan mogelijkheden voor meer recreatie, herstellen van houtwallen en groen en kansen 
voor planten en dieren. 

- Wat als je wind- en zonprojecten alleen langs snelwegen of bijvoorbeeld het spoor plaatst? Of 
concentreert op een paar plekken zoals bedrijventerreinen en grote stations-daken? 

- Wat als het opwekken van duurzame energie agrarische bedrijven kansen biedt in hun 
bedrijfsvoering? Maar ook in uitdagingen als bijvoorbeeld droogte en minder stikstof uitstoot? 

 
In de tweede helft van de bijeenkomst gaven alle aanwezigen hun ideeën, kansen en knelpunten 
aan bij deze denkrichtingen. Dat gebeurde aan verschillende tafels voor elke denkrichting waarbij 
iedereen kon gaan naar de onderwerpen die hij/zij het meest interessant vond. De opbrengst wordt 
gebruikt in het volgende werk-atelier en vervolgens in het volgende Stakeholderoverleg in januari 
2020. 
 
Betrekken van inwoners 
Dagvoorzitter Frans Evers is ook voorzitter van het Stakeholderoverleg. Hij gaf een raadslid en een 
paar wethouders gelegenheid te vertellen hoe in hun gemeente de bewoners betrokken worden. Zo 
heeft de raad van de gemeente Renswoude een ‘position paper’ gemaakt. De raad vroeg zich af: 
hoe voorkomen we dat we een stuk krijgen waar we geen inbreng meer op kunnen leveren? 
Vervolgens heeft de raad nagedacht: op welke punten hebben we als raadsleden al 
overeenstemming als het gaat over de energietransitie? Dat leidde tot het position paper van de 
raad. Die kan de wethouder meenemen naar de onderhandelingen in het Stakeholdersoverleg. De 
raad ziet het position paper als een openingsbod. 
De gemeente Nijkerk is in gesprek over het Nijkerkse duurzaamheidsbeleid met inwoners en 
afgevaardigden van organisaties die iets te maken hebben met duurzaamheid. Het gesprek gaat 
over zon, wind en het opwekken van duurzame energie. Tijdens de gesprekken verzamelt de 
gemeente ook informatie voor de RES.  
In Wageningen lopen de gesprekken met inwoners over de RES, gelijk op met de gesprekken voor 
de visie op het buitengebied.  
In Rhenen tenslotte gaan raadsleden mee naar het Stakeholdersoverleg, zodat zij kunnen zien hoe 
het er daar aan toegaat. De raad bereidt voorafgaand aan elk Stakeholdersoverleg de stukken voor 
met de wethouder. Verder komt er een aantal bijeenkomsten met inwoners en worden het 
inwonerspanel en de jongerenraad gebruikt om ideeën en meningen op te halen. 
 
Reacties op de avond 
De voorzitter van de regiocommissie van Regio Foodvalley, Judith van den Wildenberg, was 
gevraagd mee te luisteren tijdens het gesprek over de denkrichtingen. Zij gaf (niet uitputtend) 
zomaar een greep uit wat reacties die zij aan de tafels hoorde: 
- “Is een slagschaduw van windmolens een bezwaar langs snelwegen? Het antwoord was nee.” 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/kalender
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/kalender
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- “Hoe kan iedereen meeprofiteren van de duurzame energie en winst daarop, en niet alleen 
eigenaren grond? Maak een goede businesscase.” 

- “Ik heb liever korting op de rekening dan alleen maar gebieds-stimulerende regelingen.” 
- “Blijf aan het roer staan als regio, en kijk verder dan 2030. Daarna moet ook nog een hoop 

gebeuren.” 
- “Dit beidt kansen voor de agrarische sector en voor vrijkomende agrarische bebouwing.” 
- “Het gaat hier vanavond veel te snel en het gaat met de RES veel te snel. Er is veel meer 

onderzoek nodig.” 
- “ Er zijn heel veel spoorrails. Leg daar zonnepanelen tussen, ook op de geluidswallen.” 
- “Het moet veel meer gaan over de kosten. Kosten zijn bepalend voor de keuzes, en niet de 

landschapsindeling.” 
- “Wat leuk dat ik hier eens wat ideeën op tafel kan leggen.” 
- “Geen biomassa: is echt milieuvervuilend, vooral hout.” 
 
 
Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat 
betekent dat we samen - met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele 
belanghebbenden - kansen zoeken om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken 
houdt niet op de grens van gemeenten. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 
andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley.  
 



Welkom bij de bijeenkomst over RES Foodvalley – 3 december 2019



Introductie



The Sustainable Development Index 



Doel & status van de 
avond
Doel
• Informeren over gemaakte 

stappen
• Gelegenheid bieden voor vragen
• Input geven op denkrichtingen

Status
• Aanvullend op lokale informatie-

uitwisseling en besluitvorming
• Interactief karakter, ruimte om 

aandachtspunten mee te geven



Programma
1. Introductie

2. Update proces

3. Inhoudelijke stand van zaken 

4. Carrousel: uitwerking 
denkrichtingen  

5. Afsluiting

6. Napraten en doorpraten



Website: 
www.resfoodvalley.nl

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie
http://www.resfoodvalley.nl/


Update proces



Basis op orde

• Bestaand beleid
• Potentiekaarten
• Landschappelijke 

analyse
• Uitgangspunten
• Ontwerpcriteria

Denkrichtingen

• Bouwstenen
• Denkrichtingen
• Energieopbrengst
• Koppelkansen
• Consequenties en 

randvoorwaarden

Concept-RES

• Integreren 
denkrichtingen

• Globale 
zoekgebieden

• Concept-bod

In drie stappen naar concept-bod

Tussenrapport Voorlopige denkrichtingen Concept-bod
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Belangrijkste onderdelen concept-RES

1. Achtergrond en kaders
a. Inleiding

Aanleiding, context, proces

b. De energie-opgave

c. Uitgangssituatie
Beschikbare technieken, huidige 
opwek, bestaand beleid, het 
landschap, gebiedsopgaven

d. Uitgangspunten
Kaders en criteria, uitgangs-
punten

2. Concept-bod
a. Bouwstenen en denkrichtingen

Mogelijkheden voor inpassing 
duurzame elektriciteitsopwek

b. Concept-bod duurzame opwek
Zoekgebieden, opwekpotentie, 
randvoorwaarden, 
afwegingskader, netcapaciteit

c. Warmte
Vraag, aanbod en regionale match

3. Overige afspraken
a. Aanvullende afspraken

Energie besparing, sturing zon op 
dak, kleinschalige initiatieven

b. Doorkijk naar 2050
innovatie en alternatieve 
technieken

c. Vervolgproces
Uitwerking RES 1.0, doorwerking 
in omgevingsbeleid, uitvoering
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Participatie

• Primair lokaal
georganiseerd

• Toolbox regio: 
ondersteuning, 
consistentie en efficiëntie

• Toenemende intensiteit
• Bestuurders nemen

resultaten mee naar
stakeholdertafel



Pak uw rol! 
• Voorbeeld: Renswoude

Informatie en meepraten
• Voorbereiding Stakeholderoverleggen met bestuurder
• Lokale bijeenkomsten: bv Raadscommissies, bewonersbijeenkomsten
• Regionale bijeenkomsten
• Website

Besluitvorming
• Uiterlijk 1 juni 2020: besluit over aanbieden concept-bod
• Uiterlijk 1 maart 2021: besluit over RES 1.0

Rol en sturingsmogelijkheden raden, staten, ab 



Tussenrapport ‘de basis op orde’ 



Inhoud
1. Inleiding
2. De (cijfermatige) opgave
3. Landschapsanalyse
4. Gebiedsopgaven 
5. Bestaand beleid

Tussenrapport ‘de basis op orde’

concept



Bestaand en pijplijn
• Wat staat er al?
• Wat zit in de planning? 

Waar zou het kunnen en waar niet?
• Bestaande regelgeving (natuur, monumenten, veiligheid, gebouwen etc.) 

Mogelijke kansen
• Op grote daken
• Boven parkeerplaatsen
• Langs (spoor)wegen

• Op geluidschermen 
• Op oude stortplaatsen
• Op uitgeefbare gronden op 

bedrijventerreinen

Bestaande beleid



Toelichting bouwstenen, menukaart en 
denkrichtingen 



Op weg naar een nieuw energielandschap…



Landschapstypologie 
en hun kwaliteiten

Energiebouwstenen 

+ +

Gebiedsopgaven en 
meekoppelkansen

Transformatie naar 
natuurontwikkeling

Verbetering 
stad-land 
relatie

Bodemdaling tegen 
te gaan

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Op weg naar een nieuw energielandschap…



Het 
landschap 
is de basis





E N E R G I E B O U W S T E N E N  E N  L A N D S C H A P S S T R A T E G I E Ë N

E N E R G I E  P R O D U C T I E

Acupunctuur 
Kleinschalige infrastructuur 

I N P A S S E N A A N P A S S E N T R A N S F O R M A T I E

Herstel bestaand/toevoegen 
Grootschalige infrastructuur  

Nieuwe identiteit
Grootschalige infrastructuur



I N P A S S E N A A N P A S S E N T R A N S F O R M A T I E

B O U W S T E E N :L A N D S C H A P S
- T Y P E N :



C O N C E P T - D E N K R I C H T I N G E N





Vitaal landschap





‘‘De energietransitie is een kans om 
het verdwenen landschap te
activeren en daarmee de flora, 
fauna en recreatie te bevorderen.’’

V I T A A L  L A N D S C H A P



Waterretentie, nieuwe natuur, zon opwek



Alles langs de infra





‘De lange lijnen van de 
infrastructuur kunnen worden
geaccentueerd met windturbines en
zonnevelden. De opbrengsten
komen in een gebiedsfonds ter
verbetering van het landschap’.

A L L E S  L A N G S  D E  I N F R A

Energiemotor voor de regio!
Wijs 1 gebied aan als energielandschap. 
Tevens aansluiting op zoekgebieden
andere RES regio’s



Vitaal agrarisch





‘De energietransitie is een kans agrarische bedrijven nieuw perspectief te bieden
en daarmee een uitweg te bieden.’

V I T A A L  A G R A R I S C H

‘Reconstructie 3.0’
Optimale opbrengst:
Zon/wind, Teelten
Veehouderij
Versterking 
beeksysteem

‘Potstal revisited’
Circulaire landbouw
Geen kunstmest
Gas en zon zorgen voor 
opwek
Bio-vlees

Foodvalley footloose
Innovatie met:
High tech ‘voedselflats’ 
wereldmarkt 
WUR 

Westzijde Foodvalley
Experimentele natte 
teelten en houtwallen
Vee met zonnevelden 
op hogere delen
WUR 





Kaders en toetsingscriteria

Kaders
• Klimaatakkoord 
• Gelders Energieakkoord
• Regionale afweging, lokaal 

niveau overstijgen
• Vastgestelde beleidskeuzes zijn 

de basis

Toetsingscriteria 
• Bijdrage aan de opgave
• Realiseerbaarheid
• Draagvlak en participatie
• Aansluiting bij beleidskaders
• Ruimtegebruik en ruimtelijke 

kwaliteit
• Toekomstvastheid en 

continuïteit 



Denkrichting ‘Vitaal landschap’
• Grootschalige opwek past niet in kleinschalig landschap. 
• Bundel opwek langs infra en spaar kwetsbare gebieden 
• Kijk wat mogelijk is in het bos 
• Kansen voor zon in combinatie met vernatting 

veenweidegebied

Rode draden stakeholderoverleg 26/11



Denkrichting ‘Alles langs de infra’
• Kansen: A30, Vallei-lijn, provinciale wegen 
• Aansluiten bij andere energie-infrastructuur/-netten
• Combineren van wind en zon 
• Combineren van vraag en aanbod  
• Esthetisch minder gevoelig dan de andere 

denkrichtingen  

Rode draden stakeholderoverleg 26/11



Denkrichting ‘Vitaal agrarisch’
• Focus op wind i.p.v. zon op landbouwgrond 
• Aandacht voor ruilverkaveling/landbouwkundige 

structuur
• Valkuil: te solitair, per perceel/boer 
• Opgave: maak/organiseer collectiviteit 

Rode draden stakeholderoverleg 26/11



Carrousel: uitwerking denkrichtingen 



Instructie carrousel 
• Mogelijkheid om 2 

denkrichtingen te 
behandelen: 2 rondes

• Per organisatie verdelen 
over 9 tafels

• Per persoon 2 post-its: 
à 1 kans en 1 
aandachtspunt

• Gezamenlijk per tafel in 
gesprek over de 
denkrichtingen



Afsluiting



Mogelijkheid
tot napraten
• Communicatie/

participatie
• Rol van de raad
• Inhoudelijke stand 

van zaken
• Algemene vragen



Dank voor uw aanwezigheid!


