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De RES-regio's hebben veel werk verzet met
als resultaat goed onderbouwde documenten.
Ze laten een grote bereidheid zien om bij
te dragen ambities uit het Klimaatakkoord
Er zijn stevige uitdagingen op het gebied van
participatie, ruimte en systeemefficientie.
Belangen en perspectieven staan vaak
haaks op elkaar.

Arnhem
Nijmegen

RES Food Valley
Bestuurlijke rol
Het dagelijks bestuur heeft het mandaat om
binnen de kaders van het beleid toezeggingen te
doen. De toetsings kaders zijn: Energietransitie,
BOVI, BOP en de adviezen van het AB aan het
D&H op 6 mei 2020.

Leden van het algemeen bestuur hebben
een toetsende en kaderstellende rol.

Het dagelijks bestuur zorgt dat het algemeen
bestuur goed geinformeerd is.

Het algemeen bestuur heeft een netwerkende
en signalerende rol.

Het algemeen bestuur stelt RES 1.0 vast of
mandateert hiervoor het dagelijks bestuur.

Bestuurlijke en
ambtelijke
vertegenwoordiging
Henk Veldhuizen
Patrick Steer

Kwantiteit
Totaal 0,83 TWh
Dit is een momentopname waar
nog discussie over plaatsvindt.
Inbreng waterschap
Wind op rwzi Ede
Zon rwzi Veenendaal,
Bennekom, Nijkerk
Aquathermie Wageningen
gerealiseerd, onderzoek Ede

Ruimtelijke kwaliteit
Landschappelijke kwaliteiten zijn meegewogen
in de zoektocht naar zon en wind.
Meekoppelkansen en integraliteit met andere
thema's zoals klimadataaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en de landbouwtransitie staan
nog aan het begin. In de realisatiefase van de
RES dient het waterschap een actieve inbreng te
leveren om deze meekoppelkansen te benutten.
De natuurwetgeving (onder andere de wespendief) en (lokale) en individuele en bedrijfsbelangen
matchen niet altijd met de doelen van energietransitie.

De regio heeft voorkeur voor zon op bedrijfsdaken, parkeerterreinen en overhoeken.
Dit is in lijn met de ambitie van het waterschap.
Het is nog niet duidelijk of de zonnewijzer of zon
op veld uitgangspunt wordt voor deze regio.
Bij zon op veld liggen koppelkansen voor het
waterschap, mits de bodem/grondwater er niet
in kwaliteit op achteruit gaat.
Waterschap participeert mee om samen met
gemeente Ede en RWS te onderzoeken of
windturbines op verschillende locaties rondom
de A30 mogelijk zijn. Hieronder valt ook een
windturbine op rwzi-terrein in Ede.

Bestuurlijke participatie
De volksvertegenwoordigers leveren via officiële
besluitvormingsstructuren hun inbreng.
Op verschillende bijeenkomsten hebben de
volksvertegenwoordigers hun inbreng geleverd.
De grootschalige opwek van duurzame energie
betreft vooral een ruimtelijke doorwerking.
Het primaat ligt in deze fase bij de gemeenten.
De rol van het waterschap is op dit moment
bescheiden.
De actieve inzet van het waterschap en concrete
uitvoering van maatregelen op het gebied van
energie op worden gewaardeerd.

Maatschappelijke participatie
Tot 1 oktober 2020 lag de nadruk vooral op
het betrekken van professionele stakeholders
bij het zoeken naar locaties voor opwek van
duurzame energie.
In deze RES regio wordt gewerkt met een
burgerforum. Hierin zitten burgers uit de hele
regio. Het advies van het Burgerforum zal
(waarschijnlijk) niet concreet ingaan op voorgestelde zoeklocaties voor zon en wind maar veel
meer de overkoepelende waarden en principes.
Zo'n burgerforum is uniek in de RES regio's.

De ambitie is om 50% lokaal eigendom* op
te nemen in beleid. Hier geldt slechts een
inspanningsverplichting (dit is nog niet
definitief besloten maar wordt wel besproken).
Waterschap Vallei en Veluwe heeft hier een
marginale rol. Ook jong-RES is een vaste
deelnemer in het stakeholdersoverleg.

* Met lokaal eigendom bedoelen we dat
50% van het eigendom in handen is van
bewoners en bedrijven uit de regio.

Energiesysteemefficiëntie

70%
Vanuit de netwerkbeheerder wordt energie
efficiëntie bereikt bij een evenredige mix van
50% wind en 50% zon. Voor deze regio ligt
de verhouding, op dit moment op 30% wind
en 70% zon.

30%

50%

50%

Regionale Structuur Warmte
De Regionale Structuur Warmte is onderdeel van
de RES 1.0. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke
warmtebronnen inzetbaar zijn in deze regio.
Het waterschap wordt hier goed in betrokken.
Daarnaast zijn de gemeenten verplicht om eind
van dit jaar een Transitie Visie Warmte op te
stellen. Ook hier is het waterschap vaste deelnemer. Veel vragen over de mogelijkeheden van
aquathermie. Vanuit de provincie Gelderland is

al een verkennend onderzoek uitgevoerd naar
de TEA vanuit de rwzi Ede naar de naast gelegen
woonwijk Veldhuizen in Ede. Advies van Vitens en
waterschap over toepassen van bodemenergie is
ingediend. Dit moet nog een gezamenlijk karakter
krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat het niet iets
is van alleen Vitens en waterschap maar dat ook
gemeenten hier achter staan.
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Besluitvorming waterschap
RES 1.0 is een strategie die doorvertaald gaat worden in omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. En deze volgen de normale democratische
besluitvormingsprocedures. Hierop is natuurlijk inspraak mogelijk.
Bij deze doorvertaling van de strategie is het zaak om ook meekoppelkansen
te benutten (biodiversiteit, klimaatadaptatie).
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