
Bijlage 4.3: Bestuursopdrachten in concept
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BO Grootschalige opwek en clusters



Bestuursopdracht Grootschalige opwek en clusters 1/3
Onderscheid/lokaal
Lokaal

1. Realisatie opwerk in energieclusters en zoekgebieden (intergemeentelijke samenwerking) 

2. Input in RES 2.0 vanuit lopende uitvoering gemeenten en langere termijn ambities en beleid

Regionaal

➢Regionale afstemming over ontwikkeling en voortgang van projecten

➢Bestuurlijke gesprek over realisatie bod RES 1.0 (monitoring op basis van fases in projectontwikkeling)

➢ IJkmomenten uitwerken en vaststellen (in 2e helft 2021) voor het kritieke pad van vergunningen (m.b.t. vergunningen 
die verleend moeten zijn voor januari 2025)

➢Monitoring randvoorwaardelijk voor inzicht in voortgang, coördinatie en ontwikkeling monitoringsprogramma.

➢Bestuursopdracht nog op te starten
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Bestuursopdracht Grootschalige opwek en clusters 2/3
Concept opdracht

Regionaal 

➢Monitoring en voortgang

➢Kennisdeling en inspiratie

➢Bestuursopdracht in ontwikkeling 

Lokaal

1. Input in RES 2.0 vanuit lopende uitvoering gemeenten en langere termijn ambities en beleid

2. Beleidsvorming/voorbereiding (bijv. zonneladder, criteria participatie, omgevingsbeleid, windcriteria).

3. Verankeren RES 1.0 in (lokale) Omgevingsvisie / -plan; daar raakvlakken en verbinding met andere regionale 
thema’s borgen (landbouw, woonagenda, RO etc.)
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Bestuursopdracht Grootschalige opwek en clusters 3/3
Samenstelling werkgroep

Onderbrengen in RES proces (waarschijnlijk kernteam icm AO inhoud) 
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BO Zon op dak & duurzaam ondernemen



Bestuursopdracht Zon op dak & duurzaam ondernemen 1/3
Onderscheid/lokaal

Lokaal

1. Zon: focus op dak 

• Bedrijven lokaal gecoördineerd en regionaal ondersteund door kennisdeling via Expertise Centrum

• Energiebesparing stimuleren

2. Zon-op-restgronden: invullen en realiseren via lokaal beleid

Regionaal

➢Eerste verkenning/haalbaarheidsonderzoek Regionaal Expertise Centrum voor bedrijven: focus op energiebesparing, 
isoleren, versnellen zon-op-dak bij bedrijven

➢Eventueel regionaal onderzoek om zon op dak op nieuwe bedrijfsdaken in de regio FV te stimuleren.

➢Monitoren afspraken RES 1.0 tav restgronden, eventuele inzet aanjaagteam? (blz. 17 en adhesiebetuiging LTO) 
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Bestuursopdracht Zon op dak & duurzaam ondernemen 2/3
Concept opdracht

Twee sporen aanpak

1. Lokaal doen wat moet gebeuren op basis van eigen beleid en projecten

• Expertisecentrum belangrijk in realisatie (wortel-methode)

• Communicatie en participatie vanuit bedrijvenkringen naar lokale ondernemers

2. Nadere analyse voor regionale rol op gebied van

• Versterken inzet omgevingsdiensten (stok-methode)

• Vergroten bewustwording bedrijvenkringen

• Programmeren van bedrijvenaanpak en deze verbinden aan andere opgaven (bv circulair)
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NADER UITWERKEN



Bestuursopdracht Zon op dak & duurzaam ondernemen 3/3
Samenstelling werkgroep

• Bestuurlijk aanspreekpunt: XX

• Kwartiermaker: XX

• Ambtelijk kartrekker: Fenna Aarts

• Deelnemers werkgroep (kernachtig):

Mede afhankelijk van precieze opdrachtformulering

• Gemeenten: XX

• Ondernemers?

• Omgevingsdiensten?

• Energiecoöperaties?

• Energieloketten?

• Communicatie?
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BO Netinfra



Lokaal

1. Lokaal overleg met netbeheer over projecten

2. Voortvarende vergunningverlening ruimtelijke impact infrastructuur

Regionaal

➢Regionale Planning Netcapaciteit (werkgroep Netcapaciteit)

• Afstemming publieke partijen met netbeheer en energiecoöperaties over volgorde en kansen en 
knelpunten

• Afstemming andere sectoren (landbouw, industrie, mobiliteit)

• Verbinding vormen met / aanspreekpunt zijn voor de Regionale Energie Infrastructuur

➢Onderzoek naar oprichting/aansluiting regionaal energiebedrijf?

➢Monitoren ruimtelijke uitbreiding infrastructuur

11

Bestuursopdracht Netinfra 1/3
Onderscheid lokaal/regionaal



Bestuursopdracht Netinfra 2/3
Concept opdracht

• Voorzien in kennisbehoefte, ambtelijk en bestuurlijk.

• Inzichtelijk maken welke consequenties congestie heeft voor de uitvoering van de RES1.0 en het behalen van de 
doelstellingen.

• Inzichtelijk maken wat de in relatie tot de RES de koppeling/afhankelijkheid is van andere beleidsvelden/afdelingen 
zoals mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie voor het energie/elektriciteitsnet.

• Inzichtelijk maken en signaleren van (korte termijn) obstakels en in nauwe samenwerking met de netbeheerders 
aangeven – via een routekaart – hoe, wat en wanneer e.e.a. op het gebied van de net-infrastructuur geslecht zouden 
kunnen worden.

• Optreden als eerste aanspreek punt voor afstemming met REIS in Utrecht en Gelderland (GEIS).

• Met REIS/GEIS nader in kaart brengen wat:

• het handelsperspectief van de regio is 

• aangeven wie waar over gaat en waar besluitvorming plaats vindt

• hoe de programmatische afstemming wordt in termen van prioriteren en faseren/plannen

• Informeren en Adviseren van de stuurgroep t.a.v.:

• Keuzes voorleggen als reactie op congestie consequenties.

• Keuzes voorleggen die volgen uit programmatische afstemming met REIS/GEIS en lokale uitvoeringsprojecten

• Informeren over andere relevante regionale zaken op gebied van Net-infrastructuur
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Bestuursopdracht Netinfra 3/3
Samenstelling werkgroep

• Bestuurlijk aanspreekpunt: XX

• Kwartiermaker: Eugene Kuis

• Ambtelijk kartrekker: XX

• Leden werkgroep:

• Gemeenten: 2 mensen namens 8 gemeenten: XX

• Provincies Gelderland: XX

• Provincie Utrecht: XX

• Netbeheerder Stedin: XX

• Netbeheerder Alliander: XX
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BO Warmte en duurzaam wonen



Bestuursopdracht Warmte & duurzaam wonen 1/3
Onderscheid lokaal/regionaal
Lokaal

1. Lokaal overleg met netbeheer over warmteprojecten

2. Transitievisie Warmte (i.r.t. RSW, warmtenetten, elektriciteitsbehoefte)

3. Zon op dak: focus op energie besparen, voorbereiden op warmtetransitie. 

4. Energieloketten voor inwoners

Regionaal

➢Doorvertaling van de lokale TVW in de RSW op regionale schaal (werkgroep Warmte)

➢Vervolgonderzoek gebruik verschillende warmtebronnen (opvolging RHDV onderzoek) 

➢Concretiseren van de RSW

➢Onderzoek naar oprichting/aansluiting regionaal energiebedrijf?

➢Professionele doorontwikkeling van Samenwerkende Energieloketten regio Foodvalley (bestaande model): vooral 
gericht op inwoners

➢Monitoring Zon op dak kleinschalig

➢Bestuursopdracht in ontwikkeling 15



Bestuursopdracht Warmte & duurzaam wonen 2/3
Concept opdracht

Concreet wordt aanbevolen:

• Vormgeven van de afstemming (in acties, proces en planning) tussen de Transitievisies Warmte en de 
Regionale Structuur Warmte

• Uitwerken van de regiospecifieke elementen van een Regionale Structuur Warmte. Voor Foodvalley is 
de inzet van houtige biomassa zo’n onderwerp.

• Professionele doorontwikkeling energielokketten en monitoring Zon op dak kleinschalig ontwikkelen

Samengevat is regionale samenwerking warmte noodzakelijk voor :

• Afstemmen inzet bovengemeentelijke bronnen, zoals aquathermie, restwarmte, geothermie, groen 
gas en mogelijke nieuwe bronnen (kleinschalige kernenergie).

• Afstemmen planning en fasering warmtetransitieplannen in relatie tot infrastructuuruitbreiding

• Bij bijvoorbeeld warmtepompoplossingen is uitbreiding van netcapaciteit nodig. Een regionale 
afstemming met netbeheerders is gewenst.

• Kennisdeling positiebepaling eigenaarschap warmteinfrastructuur. 16
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Bestuursopdracht Warmte & duurzaam wonen 3/3
Samenstelling werkgroep

• Bestuurlijk aanspreekpunt: XX

• Kwartiermaker: Chantal Goos

• Ambtelijk kartrekker: XX

• Leden werkgroep:

• Gemeenten: XX

• Netbeheerders: XX

• Woningcorporaties: XX
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BO Maatschappelijke betrokkenheid



Bestuursopdracht Maatschappelijke betrokkenheid 1/3
Onderscheid/lokaal

Lokaal

1. 50% Lokaal eigenaarschap, waaronder financieel eigendom (vastleggen in beleid, uitvoeren)

2. (Boven)lokale procesparticipatie omgeving (van beleid tot uitvoering)

3. Gebiedsgerichte uitvoering: meekoppelkansen benutten, innoveren

4. Lokale invulling burgerparticipatie

Regionaal

➢Kennis delen via AO, werkgroep communicatie en Expertise Centrum

➢Campagnes (overleg lokaal/regionaal) over besparing en nut en noodzaak

➢Doorlopend burgerpanel of specifiek burgerforum over thema’s ontwikkelingen RES

➢Bestuursopdracht in ontwikkeling
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Bestuursopdracht Maatschappelijke betrokkenheid 2/3
Concept opdracht

Lokaal is en blijft leidend → gemeenten voeren uit

• Communiceren divers en inclusief; betrekken inwoners van beleid tot uitvoering van projecten.

• Zetten de best passende communicatie- en participatie middelen in (vernieuwend). Denk aan 
burgerberaad, -forum, -panel, windgesprekken of omgevingsraad. Speciale aandacht voor jongeren.

• Volgens de gebiedsgerichte aanpak en werken bovenlokaal en waar nodig bovenregionaal samen 
richting inwoners.

• Hebben al, of laten anders vooraf door hun gemeenteraden kaders stellen voor participatie.

Regionaal faciliteert de uitvoering in afstemming met gemeenten

• Samen met de brede communicatiewerkgroep (gemeenten, provincies, waterschap) signaleren issues 
en kansen die spelen bij inwoners, maatschappelijke partner en volksvertegenwoordigers.

• Doorlopende campagne over nut & noodzaak energietransitie, isoleren en consuminderen.

• Kennisdelen in de brede communicatiewerkgroep.

• Ondersteuning lokale participatie en communicatie: advies en communicatiemiddelen.

• Organiseren regionaal Burgerpanel of burgerforum over nader te bepalen regionale thema’s. In geval 
regionaal burgerpanel groeit deze vanuit lokale participatie. 
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In zijn algemeenheid: de 
betrokkenheid en invloed van 

inwoners is navolgbaar. De 
RES 2.0 bevat opnieuw een 
verantwoording van hoe de 

actuele situatie op dat 
moment beïnvloed is door 

lokale en regionale 
participatie.



Bestuursopdracht Maatschappelijke betrokkenheid 3/3
Samenstelling werkgroep

• Bestuurlijk aanspreekpunt: XX

• Kwartiermaker: Nicky Struyker Boudier

• Ambtelijk kartrekker: XX

• Deelnemers werkgroep (kernachtig):

Mede afhankelijk van precieze opdrachtformulering

• Gemeenten: XX

• Jong RES: XX

• Energiecoöperaties: XX

• Energieloketten: XX

• Expertisecentrum/ondernemers: XX

• …
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BO RES proces



Bestuursopdracht RES proces 1/3
Onderscheid/lokaal

Lokaal

1. Beleidsvorming/voorbereiding (bijv. zonneladder, criteria participatie, omgevingsbeleid, windcriteria, lokaal 
eigendom).

2. Verankeren RES 1.0 in Omgevingsvisie en plan tbv integrale (ruimtelijke) afweging

Regionaal

➢Bestuurlijke gesprek over externe ontwikkelingen die realisatie RES 1.0 belemmeren en mogelijk tot 
aanpassingen leiden in RES 2.0

➢Betrekken stakeholders en volksvertegenwoordigers op regionale schaal (zie ook aandachtspunten ‘onder
water’)

➢Bestuursopdracht nog op te starten
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Bestuursopdracht RES proces 2/3
Concept opdracht
Regionaal 

➢RES proces en product

➢Betrekken maatschappelijke partners in regionaal proces

➢Overdracht na verkiezingen

➢Opstellen Kadernotitie RES 2.0 

➢Opstellen RES 2.0

➢Bestuursopdracht in ontwikkeling 

Lokaal

1. Input in RES 2.0 vanuit lopende uitvoering gemeenten en langere termijn ambities en beleid

2. Beleidsvorming/voorbereiding (bijv. zonneladder, criteria participatie, omgevingsbeleid, windcriteria).

3. Verankeren RES 1.0 in (lokale) Omgevingsvisie / -plan; daar raakvlakken en verbinding met andere regionale 
thema’s borgen (landbouw, woonagenda, RO etc.)
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Bestuursopdracht RES proces 3/3
Samenstelling werkgroep

• Bestuurlijk aanspreekpunt: XX

• Kwartiermaker: Lize Beekman

• Ambtelijk kartrekker: XX

• Leden werkgroep (kernachtig): mede afhankelijk van precieze opdrachtformulering, waarschijnlijk 
in kernteam icm AO inhoud

• Gemeenten: XX

• …
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