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Betreft: Proces Regionale Energiestrategie

Geachte heer Rijsbergen,

In West-Nederland wordt in verschillend tempo de structuur om te komen tot een regionale energiestrategie (RES) 
duidelijk zichtbaar. In de RES-gebieden is niet altijd een zelfde structuur opgebouwd maar in grote lijnen worden 
vanuit de stuurgroep per gebied regionale of sector-gerelateerde (energie/warmte) ateliers opgezet. LTO Noord is 
actief in het leveren van input via de verschillende stuurgroepen en ateliers en merkt op dat onze inspanningen 
onvoldoende effectief zijn.

Bij de totstandkoming van de plannen op gemeentelijk, regionaal of deelregio-niveau zijn vele partijen, burgers en 
bedrijven betrokken en aanwezig bij bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt duidelijk dat relatief grote 
hoeveelheden zonnepanelen (op gronden) en windmolens (solitair of in parken) een plek gaan krijgen de komende 
jaren. Veelal worden deze ingetekend in agrarisch landelijk gebied. In de bijeenkomsten raakt de input van onze 
agrarische achterban dikwijls ondergesneeuwd terwijl in het landelijk gebied veel ruimte is om een deel van de 
energietransitie een plek te bieden.

De agrarische sectoren hebben de afgelopen jaren op vrijwillige basis een aandeel geleverd aan de opwek van 
duurzame energie. Hierbij werden maatschappelijk wenselijke vormen van energie toepassingen gebruikt zoals 
energiebesparing, aanbrengen van zonnepanelen op daken of door met de omliggende dorpen gezamenlijk op te 
trekken bij de realisering van windmolens op eigen gronden. 

Deze toepassingsmogelijkheden van opwek en besparing van duurzame energie op vrijwillige basis ziet LTO 
Noord graag terug in het proces om te komen tot een gemeentelijk/regionaal RES-aanbod. In januari hebben wij 
een gemeentelijke/regionale potentieel-kaart beschikbaar waarbij in beeld is gebracht welke potentie agrarische 
bedrijven komende jaren kunnen benutten, inclusief belangrijke randvoorwaarden.

LTO Noord afdeling Rijn-en Vlietlanden ziet graag dat de gemeentelijke plannen worden verrijkt met de input vanuit 
onze afdeling. 
Wij zijn van mening dat het belangrijk is en blijft dat de agrarische sector op basis van vrijwilligheid en eigen 
strategie de energietransitie komende jaren faciliteert. Vanwege de grote toepassingsmogelijkheden in agrarisch 
gebied is het van belang dat onze leden daarin voldoende worden gehoord. Dit om in een later stadium geen 
spanning te krijgen vanwege de strategie die is gekozen vanuit ateliers en waarin agrarische ondernemers zich 
niet kunnen vinden.
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Wij verzoeken u dringend om het verdere proces in directe afstemming te doen met onze afdeling. Een goed 
moment hiervoor is medio januari, wij hebben dan de juiste uitgangspunten en potentiëlen in beeld gebracht. Op 
deze manier denken we tot een beter gedragen transitieplan te kunnen komen in de gebieden waar nu 
mogelijkheden gezocht worden door anderen.

Met vriendelijke groet,

LTO Noord afdeling Rijn-en Vlietlanden
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