BIJLAGE 1: Wensen en bedenkingen voor de Energievisie Regio FoodValley
Gemeente
Besluit
Raad
Barneveld

Geen wensen of bedenkingen

25-04-2018

Ede

Geen besluit over Energievisie Regio FoodValley:
met begeleidend memo op lijst ingekomen stukken

31-05-2018

Nijkerk

Geen wensen of bedenkingen

31-05-2018

Renswoude

Geen wensen of bedenkingen
Amendement:
Wel wensen en bedenkingen
1. verbranden van geïmporteerd hout niet
meetellen als hernieuwbare energie;
2. voorkomen dat vruchtbare landbouwgronden
worden opgeofferd voor de plaatsing van
grondgebonden zonnepaneln;
3. plaatsing van windmolens baseren op
maatschappelijk draagvlak (bijvoorbeeld
kleinere windmolens met houten wieken
plaatsen bij boerderijen);
4. energietransitie moet gedeelde
verantwoordelijkheid zijn van de landelijke,
regionale en lokale overheden.

29-05-2018

Geen wensen of bedenkingen
Geen wensen of bedenkingen

15-05-2018
14-06-2018

Rhenen
Scherpenzeel

Reactie Regio FoodValley

1. Biomassa staat ter discussie. Dat lossen we als regio
alleen niet op. In 2019 willen we inzicht hebben over de
hoeveelheid biomassa die in onze regio aanwezig is voor
energie-opwek.
2. Knelpunten op het gebied van ruimte, natuur en
landschap wordt volgens het klimaatakkoord landelijk
geadresseerd. Ook als regio gaan we samen met partijen
als provincie en LTO in gesprek om te kijken welke
invloed dit kan hebben op onze opgave.
3. Participatie en draagvlak zijn belangrijk. In het
Klimaatakkoord op hoofdlijnen is de ambitie dat 50% van
de nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom
komt van de lokale omgeving. Gezamenlijk gaan we
bekijken welke instrumenten we hiervoor ter beschikking
hebben.
4. Het Klimaatakkoord op hoofdlijnen waar we als regio
ondersteunend aan willen zijn, geeft uitwerking aan deze
visie.

Veenendaal

Wageningen

Geen wensen of bedenkingen
Motie:
1. pro-actief binnen Regio FoodValley het
overleg op te starten over de ruimtelijke
inpassing van energiebronnen, waarbij ook
aandacht is voor de (regionale) lobby naar
de provincies, het Rijk en Europa;
2. voor 1 januari 2019 te rapporteren hierover.

25-04-2018

Geen wensen of bedenkingen
Amendement:
Wel wensen en bedenkingen
1. strategische visies niet alleen voor wensen
en bedenkingen voorleggen, maar daarna
ook ter vaststelling door de raden;
2. uitgaan van een zo hoog mogelijke
energiebesparing in de energiemix;
3. in gesprek met inwoners, bedrijven,
organisaties en gemeenteraden
randvoorwaarden opstellen voor een
duurzame invulling van biomassa en
biobrandstoffen;
4. borgen dat energieprogramma van Regio
FoodValley niet temporiserend werkt op
lokale ambities van individuele gemeenten;
5. benutten van technologische innovaties om
met een hoge omgevingskwaliteit op een
efficiënte wijze tot energieproductie te
komen;
6. explicieter inwoners en maatschappelijke
organisaties benoemen bij de actiepaden in
de visie;

28-05-2018

1. Het Klimaatakkoord op hoofdlijnen beoogt dat iedere regio
medio 2019 een conceptRES heeft. De RES beoogt een
zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare
elektriciteitsopwekking met maatschappelijke acceptatie en
daarbij aandacht voor de benodigde infrastructuur.

1. In de startnotitie voor de Regionale Energie Strategie die wij
de raden aanbieden, zullen wij ook het besluitvomingsproces
beschrijven.
2. In de Energievisie zijn we uitgegaan van 30%
energiebesparing. Voor de RES gaan we uit van de
landsdekkende uniforme uitgangspunten (datasets en
energiemodellen) die uitgewerkt worden zodat de RES
onderling vergelijkbaar en optelbaar zijn.
3. In 2019 willen we inzicht hebben over de hoeveelheid
biomassa die in onze regio aanwezig is voor energie-opwek.
Aan de hand daarvan kunnen we een discussie voeren hoe
we dit willen betrekken in de opgave van de regio.
4. Uitgangspunt is dat de regio ondersteunend werkt aan de
lokale aanpak en het klimaatakkoord. De strategische keuzes
die we in onze regio maken, doen we met instemming van de
raden.
Uw college is medebepalend bij de keuzes die we in de regio
maken.
5. Samen met partijen als provincies, de EBU en
kennisinstellingen gaan we in gesprek hoe we deze
innovaties zouden kunnen stimuleren in onze regio.

7. expliciet aandacht besteden in de visie aan
de wijze waarop nieuwe technologische
ontwikkelingen kunnen worden ingezet
(decentrale batterij-opslag, waterstof).

1.1.1.1.1.1.1

6. De RES heeft ook ten doel om de samenwerking tussen
overheden en hun maatschappelijke partners te structureren
en maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie te
bevorderen. De regio kan de lijnen uitzetten hoe dit op een
effectieve en efficiënte wijze mogelijk is. Gemeenten blijven
echter altijd verantwoordelijk voor het creëren van participatie
en draagvlak in de eigen gemeente.
7. Dit komt in de RES aan de orde. We moeten een analyse
maken van de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie
(opwekking, opslag en infrastructuur).

