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Leeswijzer

• Introductie: Enkele introducerende sheets over de 
aanleiding en producten waar we naartoe gaan 
werken (programma tbv uitvoering RES en 
Kadernotitie RES 2.0). 

• De RES: 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: 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: Enkele sheets op hoe 
het Energieprogramma wordt geborgd in de regio en 
welke overleggen zijn voorzien in de komende 
periode.

Bijlage 3.2: Presentatie Uitvoeringstructuur



Introductie
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Aanleiding

• RES 1.0 is afgerond en de werkwijze geëvalueerd. Dit heeft 
belangrijke aandachtspunten opgeleverd mbt:

• Uitvoering

• Organisatie

• Governance en besluitvorming

• Er bestaan verschillen van inzicht wat de RES, het USP, de rol 
van de regio en het regionale programma Energie zijn en hoe 
deze zich tot elkaar verhouden. Dit leidt ook tot onduidelijkheid 
over wie waarvoor aan de lat staat. 

• Om op inhoud meters te kunnen gaan maken is hierin 
duidelijkheid nodig voor een groot deel van de betrokkenen. 
Hieruit volgt ook rust en ruimte om tot een helder proces en 
vervolg te komen en de tijdsclaim te beperken.

• De uitvoering wordt opgepakt door initiatiefnemers die binnen 
lokale kaders aan de slag gaan. Dit vraagt voortvarende aanpak 
lokaal die regionaal maximaal ondersteund moet worden.
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Waar werken we naartoe?

1: Energieprogramma 

• Uitvoering RES 1.0 maximaal ondersteunen

• Borging inhoud obv bestuurlijke opdrachten voor 

werkgroepen

• Scherpte in onderscheid lokaal en regionaal

• Borging RES proces en aanpak (meer regulier maken)

• Het Energieprogramma in Strategische Agenda Foodvalley

is uitvoering van de RES. Verbinding en samenhang met 

andere programma’s optimaliseren.

• Heldere governance en besluitvormingsafspraken voor 

colleges, volksvertegenwoordigers, regio, inwoners en 

maatschappelijke partners

• Middelen en mensen georganiseerd (nu voor ’22 en later 

voor ’23 en verder)

Vaststelling AB regio, Q1 2022

2: Kadernotitie RES 2.0  
• Beschrijving op welke wijze we VV, inwoners en 

maatschappelijke partners betrekken bij keuzes 
en besturing van wijzigingen met invloed op 
(uitvoering van) RES 1.0.
• Want inhoud RES 2.0 mag geen verrassing 

zijn, RES 2.0 is actualisatie van RES 1.0
• Hoe kunnen we volksvertegenwoordigers 

betrekken bij overwegingen en keuzes
• Inzicht hoe ontwikkelingen mogelijk lokaal 

beleid beïnvloeden
• Helderheid over wie waar over besluit

Behandeling door volksvertegenwoordigers, Q3 ’22
(aanbieden voor zomerreces) 4



Regionale Energiestrategie (RES)
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RES als onderdeel van de Klimaatopgave

• De RES is een onderdeel van het Klimaatakkoord en is daarmee een 
sectorale strategie met focus op grootschalige opwek (> 15 Kwp).

• Locatiekeuzes/zoekgebieden in RES 1.0 zijn een afweging gebaseerd 
op landschappelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en 
beschikbaarheid van het net.

• Ten behoeve van realisatie van het bod wordt in gebiedsprocessen 
een integrale afweging gemaakt met andere opgaven en belangen.

• Omdat streven naar maatschappelijk draagvlak een belangrijk 
onderdeel van de opgave is, is het belangrijk het proces in te richten 
passend bij de regio en met eigenaarschap. 

• Het Huis van Thorbecke treedt alleen in werking bij het niet halen van 
de nationale opgave of als een regio bestuurlijke kwesties niet kan 
oplossen.
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Wat is de RES?

1. De RES is een gezamenlijke strategie om regionale bijdrage aan 
landelijke opgave te realiseren → Hoe gaan we als Foodvalley 0,75 TWh
in 2030 produceren?

2. Het bod is een inspanningsverplichting die in (lokaal) omgevingsbeleid 
wordt verankerd zodat realisatie mogelijk is.

3. De RES 1.0 geeft op basis van huidige inzichten van de regio hoe en 
onder welke voorwaarden het bod wordt gerealiseerd. Deze inzichten 
zullen veranderen. 

4. Om ruimte te geven aan ontwikkelingen in regio en daarbuiten plek te 
geven, twee-jaarlijks actualisatie van strategie en mogelijk bijstelling 
van bod. Dit is het product RES.

5. De RES is daarmee een doorlopend proces tot 2030 met 
maatschappelijke partijen en inwoners. Waarvoor RES 1.0 het 
vertrekpunt vormt.
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Strategie (RES) en uitvoering (beleid)

Regionale energiestrategie (RES)

Uitvoering van projecten (gebied/lokaal)

Politiek strategische keuzes in regionaal verband
• Afstemmen en prioriteren tbv uitvoering (voortgang en net)
• Aanvullende ambitie (> 2030)
• Integratie/synergie andere opgaven (vooral > 2030)
• Externe ontwikkelingen (EU, kabinet, provincie, innovaties etc)

RES 1.0
Bod: 0,75 TWh

Ambitie RES 0,96 TWH
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Kleinschalige opwek 
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Globale planning



Uitvoering RES 1.0 mbv werkgroepen & 
bestuursopdrachten in het Energieprogramma
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Scope en uitgangspunten

Wat is het Energieprogramma?

• Ondersteunend aan uitvoering RES 1.0

• Proces naar 2030 en RES 2.0 en verder

• Inhoudelijk wordt regionaal gewerkt 
• Grootschalige opwek & clusters

• Zon op dak & duurzaam ondernemen

• Netinfra 

• Warmte & duurzaam wonen

• Maatschappelijke betrokkenheid

• RES proces

Wat is het niet, maar wordt wel regionaal aan gewerkt?

• Verstedelijkingsstrategie irt energie

• CO2 reductie 

• Lange termijn ruimtelijke afwegingen

• Andere klimaattafel zoals mobiliteit, landbouw en 
industrie

Uitgangspunten Energieprogramma

• Lokaal wat kan en regionaal bij meerwaarde

• Gericht op uitvoering en monitoring 

• Geen nieuwe gremia optuigen

Uitgangspunten RES 2.0 

• Voor het RES-proces geldt: regionaal wat kan, lokaal 
wat moet

• Actualisatie RES 1.0 en bijsturing waar nodig

• Meer gericht op beleidsontwikkeling, politiek en 
belangen en op gezamenlijke afspraken in de regio

• Verbindt betrokken partijen in de regio, zowel 
publiek en privaat als maatschappelijk. 
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Bestuursopdrachten en werkgroepen ter ondersteuning 
uitvoering

• Werkgroepen werken vanuit de inhoud

• Op basis van door stuurgroep vastgestelde opdracht (stuurgroep stuurt, ambtelijk werkt)

• Minder overleggen, heldere planning, procedures en afspraken

• Ambtelijke kartrekker en betrokkenheid van maatschappelijke partners in werkgroep

• Lid Raad van Uitvoering als bestuurlijk aanspreekpunt (per opdracht 1 of 2 aanspreekpunten, ntb)

• Bestuursopdrachten voor

1. Grootschalige opwek & clusters (belegd bij kernteam en AO)

2. Zon op dak & duurzaam ondernemen (belegd bij werkgroep)

3. Netinfra (belegd bij werkgroep)

4. Warmte & duurzaam wonen (belegd bij werkgroep)

5. Maatschappelijke betrokkenheid (belegd bij werkgroep)

6. RES proces (belegd bij kernteam en AO)
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Inhoudsopgave bestuurlijke opdrachten
Idem aan bijlage 4.2

• Aanleiding/context

• Opdrachtbeschrijving (incl. afbakening): wat pakken we regionaal op en met welk doel

• Beschrijving wat wordt verwacht van het lokale proces 

• Relatie met anders bestuursopdrachten, opgaven, programma’s, etc

• Inrichting werkgroep inclusief verwachting van bestuurlijke aanspreekpunt/-punten (rolbeschrijving + capaciteit) 

• Werkafspraken over raakvlakken met andere werkgroepen en regionale programma’s

• Acties en deadlines (prioriteiten) in afstemming met overall planning

• Beschrijven benodigde middelen (mensen, middelen, etc)

• Bouwstenen voor bestuursopdracht:

• Inventarisatie stakeholders (bijlage 2)

• Evaluaties 

• Moties & amendementen

• Eerder opgehaalde inhoud/USP

• Handreiking RES 2.0
14



Bestuurlijke opdrachten op hoofdlijnen 1/2

Naam Thema’s Scope opdracht regionale ondersteuning Relaties 

Grootschalige 
opwek en 
clusters

• Bewaking realisatie bod RES 1.0
• Afstemmen in uitvoering waar nodig
• Leren van elkaar

• Monitoren voortgang 
• Bestuurlijke gesprek voorbereiden
• Uitvoering BO in werkgroep RES proces

Afstemmen met aanpak van 
gemeenten (waaronder 
restgronden) en programma 
OER

ZoD & 
Duurzaam 
ondernemen 

• Zon op dak grootschalig versnellen
• Energiebesparing bedrijven
• Isoleren bedrijven
• Warmte en andere transities zoals industrie en 

circulariteit

• Verkenning Regionaal Expertise Centrum 
voor bedrijven: focus op energiebesparing, 
isoleren, versnellen zon-op-dak bij bedrijven

• Eventueel regionaal onderzoek ZoD op 
nieuwe bedrijfsdaken stimuleren

Afstemmen met aanpak van 
gemeenten, regionaal 
programma Werklocaties en 
werkgroep Netinfra 

Netinfra • Afstemming publieke partijen met netbeheerders 
over volgorde, kansen en knelpunten

• Monitoren ruimtelijke uitbreiding infrastructuur
• Provinciale en landelijke aanpak netcongestie 

(REIS, GEIS)

• Kennisdelen (amb. & best.)
• Inzicht in consequenties congestie voor 

uitvoering.
• Inzicht in handelsperspectief regio
• Programmeren, prioriteren, faseren/planning
• Keuzes nav congestie en programmeren

Afstemmen andere regionale 
opgaven zoals landbouw, 
industrie, mobiliteit en wonen

Afstemmen met andere 
werkgroepen
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Bestuurlijke opdrachten op hoofdlijnen 2/2

Naam Thema’s Scope opdracht regionale ondersteuning Relaties

Warmte & 
duurzaam 
wonen

• Doorvertaling TVW’s en concretiseren naar RSW 
• Energiebesparing & energieloketten
• Isoleren woningen
• Zon op dak (kleinschalig)
• Energiearmoede

• Afstemmen inzet bovengemeentelijke 
bronnen

• Afstemmen planning en fasering TWV’s in 
relatie tot netinfra

• Kennisdeling positiebepaling eigenaarschap 
warmteinfrastructuur.

• Ondersteuning van energieloketten
• Monitoren ZoD klein

Afstemmen met aanpak van 
gemeenten, werkgroepen 
Netinfra en Maatschappelijke 
betrokkenheid en regionale 
opgave wonen

Maatschap-
pelijke
betrokkenheid

• Vernieuwend, divers en inclusief communiceren 
en betrekken van inwoners van beleid tot 
uitvoering van projecten 

• Stimuleren kwaliteit en navolgbaarheid van 
besluitvorming irt participatie

• Signaleren maatschappelijke thema’s die spelen 
bij inwoners, maatschappelijke partners en 
volksvertegenwoordigers

• Kennisdeling en ondersteuning lokale 
participatie en communicatie

• Regionale campagnes over besparing en nut 
en noodzaak energietransitie

• Regionaal burgerpanel of burgerforum over 
thema’s (ntb)

• Ondersteunende regionale 
communicatiemiddelen  

Afstemmen met aanpak van 
gemeenten incl. communicatie 
adviseurs, werkgroepen 
Duurzaam Wonen en RES 
proces

RES proces • Strategisch gesprek over ontwikkelingen die 
uitvoering RES 1.0 beïnvloeden

• Invloed van lange termijn Strategische Agenda FV
• Opstellen Kadernotitie RES 2.0
• Opstellen document RES 2.0 (incl RSW)

• Ophalen en monitoren van ontwikkelingen bij 
provincie, GEA, NP RES, Rijk, gemeenten, etc

• Kennisdeling en input tbv lokaal beleid oa
over lokaal eigendom/fin. Participatie

Input vanuit alle werkgroepen 
en ambtelijk overleg
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Besturing Energieprogramma

17

• Besturingsmodel programma
• Definities
• Uitgangspunten besluitvorming
• Vraag: wat over welke lijn?
• Organisatie programma
• Overleggen
• Rollen, taken, bevoegdheden
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Definities
• RES = proces dat periodiek product RES oplevert

• USP = regionaal programma Energie: andere 
organisatie voor zelfde inhoud

• Stakeholders krijgen invloed op verschillende 
manieren, gebaseerd op behoefte en bijdrage 
aan uitvoering RES 1.0 en RES proces. 
Stakeholdersoverleg zoals in fase RES 1.0 
verandert dus. Gezamenlijk wordt onderzocht 
hoe het vervolg vorm wordt gegeven in onder 
meer

• Raad van Uitvoering RES 

• Brede stakeholdersontmoetingen

• Werkgroepen

• Projecten

• Verbindingen met andere programma’s / 
Economic Board
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Kern team:
• GO & Clusters
• RES proces
• Monitoring
• Coördinatie & middelen

Raad voor Uitvoering RES

Voorbereidend besluitvorming  AO

DPP

Maatsch. 
Betrok.

Netinfra
Warmte 
& DW

ZoD & DO

Uitvoering 
regionale projecten 
vanuit werkgroepen

Regionale 
werkgroepen met 
stakeholders

Organisatie
Energieprogramma

Lokale projecten onder regie en besluit 
van gemeenten met lokaal 
belanghebbenden.

B NE R R S V W

Expertisec. Campagne

Werkgroepen:
• Bestuurlijke opdrachtbepaling door 

stuurgroep
• Brede samenstelling vanuit inhoud, ook 

met stakeholders
• Ambtelijke trekker
• : bestuurlijk aanspreekpunt, per 

bestuursopdracht invullen (ntb)

Besluitvorming (en voorbereiding) ↑

Inhoudelijke voorbereiding ↓

Regiobestuur
Gemeente, provincie 

en waterschap

Inhoudelijk AO

Energiebedrijf?? Etc.Etc.

RvU: Overleg met 
uitvoerende partijen en 
overheden tbv coördinatie 
en voortgang uitvoering 

DPP: Overleg met 
overheden tbv
besluitvorming VV

Periodiek 
breed 

stakeholders
-overleg,

klankborden 
en 

adviserend
op zowel 

inhoud en 
besluit-
vorming

SH SH SH SH

Waterschap? Provincie?

Burgerpanel
Enquête/ toetsen

Inwoners20



Overleggen
Rol Samenstelling + vz Doel Frequentie

Raad voor Uitvoering 
RES
vz: vz DPP

Stuurgroep + bestuurlijk vertegenwoordigers van 
uitvoerders (ondernemers, woco’s, netbeheerders, 
energiecoorp)

Samen zorgen voor versnellen 
uitvoering, oplossen knelpunten

Aansluiten op regiocycli (6x /jaar, 
extra nodig?)

Dagelijks bestuur 
publieke partijen (DPP)
vz: wethouder

Bestuurders van overheden Besluiten wat en op welke wijze 
wordt voorgelegd ter 
besluitvorming aan VV

Aansluitend op RvU

AO besluit
Vz: progr. man.

Ambtelijke vertegenwoordigers van raad van RvU of 
stuurgroep

Voorbereiden agenda RvU en DPP Week voor RvU (voorkeur 9 dagen)

AO inhoud
Vz: progr. man.

Kernteam + ambtenaren (is incl. werkgroeptrekkers) Inhoudelijke afstemming voortgang 
werkgroepen en totaalproces

3-wekelijks? Nav inhoudelijke 
behoefte, afstemmen op AO besluit

Kernteam
Vz: progr. man.

Programmamanager + procesregisseur RES + regio 
coord./ambtenaar gemeente + communicatie + 
secretaris (+ prov?, ws?)

Procesbewaking en organisatie Wekelijks?

Werkgroepen ambtelijk trekker + ambtelijke en maatschappelijke 
leden + bestuurlijk aanspreekpunt

Uitvoering geven aan bestuurlijke 
opdracht, bestuurlijke en politieke 
afwegingen in beeld brengen

Zelf te bepalen

Breed 
stakeholderoverleg

Alle belanghebbenden obv stakeholderanalyse Klankborden en meedenken Periodiek (2x per jaar?)
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Regionaal Programma Energie
Rollen taken bevoegdheden verantwoordelijkheden

Rol Taak Bevoegdheid Verantwoordelijkheid 

Programmamanager • Richt zich op het programmamanagement van het 
regionaal energieprogramma.

• Stuur op (inhoudelijke) samenhang binnen het 
programma

• Zoekt afstemming met andere (regio-)programma’s 
• Zoekt naar en beheert middelen w.o. geld en resources 

inzetbaar voor het programma

• Voorzitter kernteam
• Nemen besluiten binnen kaders programma
• Stem af met directeur Regio over middelen 

en voortgang

• Behalen/invullen doelstellingen programma (≠ 
realisatie 0,75 TWh)

Proces regisseur • Richt zich op proces RES 2.0
• Stemt af met RvU, AO en andere beleidsterreinen, 

relevant voor de RES 2.0

• Voorzitter AO
• Neemt besluiten binnen kaders proces RES 

2.0
• Overlegt met programmamanager over 

inhoud en voortgang

• Behalen/invullen doelstellingen programma (≠ 
realisatie 0,75 TWh)

Ambtelijk trekker • Verantwoordelijk voor uitvoer van bestuurlijke 
opdracht

• Stem af met trekkers van andere bestuurlijke 
opdrachten binnen het regionaal energieprogramma 
(op samenhang)

• Voorzitter werkgroep
• Doet voorstellen t.a.v. inhoud en beleid
• Voert overleg met het bestuurlijke 

aanspreekpunt

• Uitvoeren van de bestuurlijke opdracht

Bestuurlijk aanspreekpunt
(beschermheer/vrouwe)

• Voorbespreken (voorbereiding) RvU
• Klankbord voor werkgroep 
• Ad hoc bijpraten (geen vergadercyclus)

• Geen • Geen 

Projectleider • Verantwoordelijk voor specifiek project • Nemen besluiten binnen kaders project • Behalen resultaat project



Bijlage 1: Huiswerk

Voor januari
1. Analyse projecten/clusters/etc
2. Opstart werkgroepen en opdrachtformulering
3. Besluitvorming irt regio verder uitwerken
4. Issue- en stakeholderanalyse
5. Procesplanning 
6. Bezetting gremia in kaart brengen
7. Programmaplan uitwerken (oa DIN, kernwaarden, etc)
8. Andere regionale programma’s verder verkennen
9. Inzet Notubiz tbv overleggen
10. Analyse stavaza omgevingsbeleid
11. Hoe borgen we innovatie, van innovatie naar pilots?

MLT
1. Doelstellingen programma energie binnen Strategische Agenda, 

aanpassen?
2. Q2 ’22 begroting 2023 en verder van programma Energie
3. Opstellen Kadernotitie RES 2.0 (inhoud in programma 

organiseren)
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