
Bijlage 3.1: Oplegger presentatie Uitvoeringsstructuur 
Deze notitie is een introductie en toelichting bij de presentatie Uitvoeringsstructuur, zoals 

geagendeerd voor het Stakeholderoverleg van 10 december 2021 (bijlage 3.2). 

Uitgangspunten 

Centraal in de uitvoeringsstructuur staan de volgende, algemene uitgangspunten: 

1. De totstandkoming van de RES 1.0 is zorgvuldig geëvalueerd, de conclusies zijn meegenomen in 

het voorliggende voorstel; 

2. We maken met dit voorstel de omslag van planvorming (RES 1.0) naar uitvoering. De RES 2.0 

wordt met name gezien als actualisatie van de RES 1.0, gebaseerd op de eerste 

uitvoeringsinzichten. Ook wordt in de RES 2.0 uitvoering gegeven aan de vragen en opdrachten 

die onder vanuit publieke (o.a. moties en amendementen) en niet-publieke partijen mee 

gegeven zijn. 

3. Uitvoering vraagt om andere samenwerkingsafspraken dan we kennen uit de planvormingsfase; 

a. We bouwen voort op de gezamenlijkheid en solidariteit die bij de totstandkoming van de 

RES 1.0 is bereikt.  

b. We respecteren dat publieke partijen een bijzondere rol hebben als bestuurlijk 

opdrachtnemer van het RES-proces en realiseren ons dat niet-publieke partijen een 

essentiële rol hebben in de uitvoering van de gemaakte afspraken;  

c. We zijn scherp op de bijdrage die elk van de betrokken partijen heeft in die uitvoering, 

ook waar het gaat om inzet van capaciteit en financiën; afspraken daarover zijn niet 

vrijblijvend. 

4. Centraal in onze aanpak staan de zogenoemde bestuursopdrachten. Deze beschrijven datgene 

wat er moet gebeuren om gemaakte afspraken uit te voeren  en kennen een scherpe afbakening 

wat betreft doel, op te leveren resultaten, onderscheid lokale en regionale inzet, benodigde 

middelen, onderlinge samenhang, etc; 

5. We hanteren een overzichtelijke en voorspelbare uitvoeringsstructuur die volgend is op 

bovenstaande opgave. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn: 

a. Raad van uitvoering; draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief goede uitvoering; is 

samengesteld uit publieke partijen en die niet-publieke partijen die in de uitvoering én 

samenhang van de bestuursopdrachten een primaire rol hebben; 

b. Dagelijks bestuur publieke besluitvorming; afstemmingsoverleg tussen publieke partijen 

gericht op de publieke besluitvorming in raden, Staten en AB; 

c. Stakeholderoverleg; afstemmingsoverleg tussen alle betrokken partijen; gericht op 

strategische vraagstukken rond uitvoering en doorvertaling c.q. bijsturing richting RES 

2.0; 

Besluitvorming over de uitvoeringsaanpak is voorzien in januari/februari 2022. Aan het 

Stakeholderoverleg van 10 december wordt gevraagd in te stemmen met de hoofdlijnen van de 

aanpak. 

Als achtergrondinformatie wordt hierna nog kort ingegaan op de aandachtspunten die vanuit de 

huidige stuurgroep (bespreking 1 december) en een aantal niet-publieke stakeholders (bespreking 3 

december) zijn meegegeven. Deze aandachtspunten worden meegenomen in de definitieve 

besluitvorming in januari/februari 2022. 



Aandachtspunten huidige stuurgroep 

In de vergadering van 1 december zijn door de stuurgroep de volgende aandachtspunten mee 

gegeven: 

• Complimenten voor het vele werk dat is verzet; 

• Akkoord met de hoofdrichting van de uitvoering, deze wordt herkend; 

• Aantal zaken moet nog verder worden uitgewerkt, nu nog niet besluitrijp; 

• Presentatie is omvangrijk en moeilijk te overzien, zorg voor een oplegnotitie (bij deze); 

• Beter inregelen van ambtelijke advisering aan de voorkant van de besluitvorming;  

• Verduidelijken van de beslissingsbevoegdheid van de verschillende gremia; is de aanhaking bij de 

structuur van de regio Foovalley (PHO en AB) voldoende doordacht en werkbaar? Hiervoor 

indien nodig nog een extra stuurgroep organiseren; 

• Bestuursopdrachten dekken de inhoudelijke lading; opdracht rond Netinfrastructuur heeft 

topprioriteit en moet – ook qua programmering – integraal worden aangepakt; 

• Aantal producten (Energieprogramma, Kadernotitie RES 2.0, monitoring) kan – ook qua 

inhoudelijke samenhang verduidelijkt worden;  

• Communicatie en betrokkenheid raden, Staten en AB kan meer aandacht krijgen.  

Aandachtspunten diverse stakeholders 

De onafhankelijke voorzitter van het SHO heeft in november de niet-publieke stakeholders bevraagd 

welke rol zij voor zichzelf in de uitvoering zien. Daaruit kwam naar voren dat er in elk geval 4 niet-

publieke stakeholders zijn die qua uitvoering en samenhang van de verschillende 

uitvoeringsonderdelen een primaire rol voor zichzelf zien. Dit betreft de netbeheerders, de 

woningbouwcorporaties, de ondernemers en de energiecorporaties. Op 3 december is met elk van 

deze partijen doorgesproken over de concept-uitvoeringsstructuur en de belangrijkste 

aandachtspunten voor de komende tijd.  

Ook is er met LTO een gesprek gevoerd. LTO heeft daarbij aangegeven dat haar betrokkenheid bij de 

uitvoering slechts een aantal specifieke onderdelen betreft, maar dat zij met het oog op de integrale 

afstemming wel graag in de  Raad van uitvoering zitting zou nemen. De komende dagen wordt dit 

binnen het bestuur van LTO nog verder besproken.  

Enkele inhoudelijke aandachtspunten vanuit de gevoerde gesprekken: 

• Zorg ook voor duidelijke afstemming met Economic Board en Strategische Agenda; 

• Betrokkenheid VNO-NCW kan op regionaal niveau zowel betrekking hebben op het meenemen 

van de lokale bedrijvenkringen als het verder organiseren van het Expertisecentrum voor 

bedrijven; 

• Woningbouwcorporaties adviseren om ook isoleren c.q. verduurzamen bestaande bebouwing in 

de uitvoering mee te nemen; 

• Betrokkenheid energiecorporaties kan op regionaal niveau zowel betrekking hebben op het 

(waar gewenst) verder professionaliseren van de lokale corporaties als het ondersteunen bij de 

verdere uitwerking en implementatie van “50% lokaal eigenaarschap” en procesparticipatie; 

• LTO vraagt nadrukkelijk aandacht voor voldoende energie op de restgronden en het daarvoor 

benodigde kwaliteitsfonds 

• De netbeheerder benadrukken nogmaals de integrale aanpak die voor de doorontwikkeling van 

het net nodig is, inclusief de daarbij behorende vraagstukken rond ruimtelijke inpassing; 

• In meerder gesprekken zijn zorgen geuit over de beschikbare (ambtelijke) capaciteit. Op basis 

van de definitieve opdrachten daar verder over praten en waar nodig prioriteren.    



Leeswijzer: 

Tot slot nog een beknopte leeswijzer bij de sheets uit de bijlage.  

• Introductie (2 sheets):  

Enkele introducerende sheets over de aanleiding en producten waar we naartoe gaan werken 

(programma tbv uitvoering RES en Kadernotitie RES 2.0). 

• De RES (5 sheets):  

Enkele sheets om weer te geven dat de RES een proces is dat periodiek een product oplevert 

inclusief een weergave van de landelijke planning vanuit NP RES 

• Uitvoering RES 1.0 mbv werkgroepen & bestuursopdrachten (5 sheets): 

Enkele sheets die doorbouwen op het werk dat in het USP is verzet. Het gaat onder meer over de 

werkgroepen die we voorzien en wat zij op hoofdlijnen gaan doen en op welke manier.  

• Besturing Energieprogramma (5 sheets): 

Enkele sheets op hoe het Energieprogramma wordt geborgd in de regio en welke overleggen zijn 

voorzien in de komende periode. 

• Bestuursopdrachten in concept (3 sheets per BO, 6 BO) 

Eerste aanzet van de bestuursopdrachten om verder inhoudelijk te verrijken tijdens SHO en 

verdere uitwerking in werkgroepen. 

• Bijlagen: Achtergrondinformatie  


