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Vooraf 
Dit document is een verslag van het achtste Stakeholderoverleg RES Foodvalley dat 
plaatsvond op donderdag 8 oktober 2020 via de online vergadertool Gotomeeting. Hier vindt u 
de stukken: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek    
 
Korte samenvatting per agendapunt. 
 

1. Opening door Frans Evers 

• Welkom dhr. Henk Veldhuizen: nieuw heemraad waterschap Vallei en Veluwe, vervanger 
dhr. Dirk-Siert Schoonman.  

• De concept-RES is 1 oktober officieel aangeboden aan het Nationaal Programma RES.  

• Geen opmerkingen over de bijlagen die zijn meegestuurd. Wouter Verduyn heeft een 
rapport van Kalavasta doorgestuurd (zie bijlage) dat is opgesteld naar aanleiding van het 
ENCO rapport over kernenergie. ‘Vergelijking van twee rapporten over de kosten van 
nucleaire en zon- & windstroom in het Nederlandse energiesysteem, die minister Wiebes in 
april en september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (24-09-’20)’. 

• Vraag: vanuit de EU wordt gestuurd op een hogere ambitie t.a.v. CO2 reductie in 2030, 
namelijk 60%. Wat betekent dit voor de RES 1.0? Antwoord: de RES wordt gezien als 
onderdeel van het totaalpakket om CO2 uitstoot te verminderen, met als opgave om met de 
30 regio’s 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken voor 2030.   

• Mededeling Harmen Hardeman: een boer uit Scherpenzeel wil zonnepanelen plaatsen op 
daken maar heeft te horen gekregen dat de netcapaciteit ontoereikend is. Actie: Jack van 
der Pers (Alliander) neemt contact op met Harmen Hardeman (LTO).  

• Mededeling Jan van der Meer n.a.v. het lopende Onderzoek windenergie op de Veluwe 
i.v.m. het voorkomen van soorten waarvoor de instandhoudingsverplichting geldt in het 
kader van Natura 2000 wetgeving. In oktober wordt het onderzoek afgerond en worden de 
resultaten en mogelijke mitigerende maatregelen besproken met de vier RES regio’s en de 
Provincie Gelderland. Zodra het onderzoek afgerond is, worden de resultaten breder 
gedeeld en worden er vervolgstappen bepaald. 

• Mededeling dhr. Lex Hoefsloot: hij treedt 8 november af als wethouder. 
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2. Update organisatie studieopdrachten  

• Er loopt een aanbesteding voor het selecteren van het ontwerpbureau. Naar verwachting 
kan in november gestart worden. Bastiaan Du Pré heeft een korte toelichting gegeven over 
het atelierplan. Komende weken wordt de bemensing verder uitgewerkt. 

• Voor de gebiedsgerichte studieopdrachten gaan wij in overleg met de wethouder die het 
onderwerp trekt, kijken hoe we tot een goede samenstelling kunnen komen. Voor elke 
studieopdracht worden ateliers georganiseerd. Hierbij wordt een brede groep mensen 
betrokken die representatief is voor de studieopgave.  

• Bij de (bestuurlijke) werkgroepen ligt de verantwoordelijkheid voor de samenstelling bij de 
wethouder die het onderwerp trekt. Wij verwachten dat de werkgroepen bestaan uit een 
kleine groep deskundigen die snel en slagvaardig kan reageren op beleidsvraagstukken die 
spelen op een hoger (bestuurlijk) abstractieniveau. Bijvoorbeeld juridische beperkingen in 
de omgevings- of natuurwetgeving die belemmerend zijn voor de energietransitie.  
Conclusie: komende weken wordt de bemensing van de studieopdrachten en werkgroepen 
uitgewerkt. Actie: indien er concrete suggesties zijn, dit graag melden aan het projectteam. 
Zo kan de samenstelling van deelnemers in overleg met de bestuurlijke trekker 
vormgegeven worden. 
 

3. Burgerparticipatie 

• Marc Rijnveld gaf een toelichting over de voorgestelde aanpak voor burgerparticipatie. Zijn 
toelichting is te bekijken via: https://vimeo.com/466527992 Nicky Struijker Boudier lichtte 
het tijdschema toe en ook hoe dit proces aansluit op het werken aan de RES 1.0. Het 
burgerforum is een invulling van de eerdere vraag om de ‘lege stoelen’ voor inwoners in te 
vullen.  

• Aandachtspunten en opmerkingen:  
o Om goed aan te kunnen sluiten bij de lokale participatie-initiatieven is het van 

belang om komende maand af te stemmen met de desbetreffende gemeenten.  
o Houdt bij de participatieaanpak rekening met de inzet die gevraagd wordt van 

ambtenaren, bestuurders en burgers. Voorkom overbelasting/ontmoediging en zorg 
dat werkende mensen ook mee kunnen doen. 

o De gekozen aanpak is innovatief en sluit aan bij adviezen over het vormgeven van 
burgerparticipatie in de RES, zie het pleidooi van Ed Nijpels ‘Geef burgers via 
panels stem in klimaatbeleid’ in NRC en de motie ‘Burgerpanels’ van Agnes Mulder.  

o De burgers vormen geen vertegenwoordiging maar zijn representanten. Voelt men 
zich gerepresenteerd? Selectieproces is belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voor een 
goede spreiding over de regio. Creëer een lage drempel zodat de opkomst 
voldoende is. Zorg dat niet alleen de hoog opgeleide ‘klimaatjongeren’ in het forum 
komen, maar een bredere groep. 

o De PWE bestaat uit een brede raadpleging van de bevolking in de regio. Daarbij 
wordt gevraagd naar onderliggende waarden (i.p.v. meningen en standpunten) en 
kwalitatieve informatie. Dat geeft straks heel veel relevante informatie om goede 
besluiten te kunnen nemen. Het omvat dus geen stemming zoals bij een 
referendum het geval is.   

Conclusie: het voorstel wordt uitgevoerd conform de voorgestelde aanpak. Het 
participatieteam geeft een wekelijkse update over de voortgang en (tussen)resultaten.  
 

4. Criteria 

• Frans Evers vraagt of de huidige criteria die aan het begin van het proces zijn opgesteld 
nog voldoende zijn, bijvoorbeeld t.a.v. verdeling van ‘lusten en lasten’ tussen gemeenten 
onderling. Er zijn beperkte reacties binnengekomen. Harmen Hardeman geeft een 
toelichting naar aanleiding van zijn inbreng. De redeneerlijn van de concept RES en van de 
landelijke Zonneladders geven richting aan het principe eerst te kijken naar mogelijkheden 
voor ‘zon op dak’ en als dit niet toereikend is pas te kijken naar andere oplossingen zoals 
‘zon op land’. In de praktijk wordt deze volgorde niet altijd gehanteerd. Eenvoudige locaties 
worden door projectontwikkelaars gekocht van rentenierende boeren. Oproep om eerst de 
voorkeursbestemmingen voor de opwek van energie te benutten en naar andere 
koppelkansen te kijken voordat landbouwgrond gebruikt wordt. 
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• Frans Evers vraagt of het wenselijk is om nog aanvullende criteria op te nemen ten aanzien 
van de verdeling van lusten en lasten tussen gemeenten. Uit de discussie die hierop volgt, 
blijkt dat een deel van de bestuurders aangeeft dat de huidige criteria voldoende zijn. 
Belangrijk is dat de verdiepingsslag en het concreter maken van de RES 1.0 gaat leiden tot 
een verdere invulling hiervan. 
Conclusie: de huidige criteria bieden op dit moment voldoende handvatten om de verdeling 
van lusten en lasten te bespreken tussen gemeenten onderling. Het concreter uitwerken 
van de zoekgebieden en onderzoeksgebieden gaat inhoud geven aan de verdeling van 
lusten en lasten. Het is belangrijk om dit samen met elkaar te doen. 
Benut bestaande instrumenten zoals de Zonneladder waar die al beschikbaar is en pas de 
redeneerlijnen uit de concept RES 1.0 toe voor het bepalen van de juiste volgorde van 
keuzemogelijkheden voor opwek van energie.  
Suggestie Frans Evers: zorg dat per motie of amendement teruggekoppeld wordt aan de 
raden, staten en AB’s hoe hiermee omgegaan wordt in de RES 1.0. 

 

5. Afronding 

• Geen vragen of opmerkingen tijdens de rondvraag. 
 

Volgende stakeholderbijeenkomst vindt 2 december plaats 
• Het volgende Stakeholderoverleg wordt bij voorkeur live gehouden, mits dit mogelijk is. 
 
 
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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