
 

Bijlage 1: Werkgroepopdrachten op hoofdlijnen 

In 2022 werken we regionaal aan 6 opdrachten, hieronder staat op hoofdlijnen aangegeven wat de scope 

van de verschillende opdrachten is en waarmee een samenhang is.  

 

Naam Thema’s Scope opdracht regionale 
ondersteuning 

Relaties (niet 
uitputtend) 

1: Grootschalige 
opwek en clusters 

• Bewaking realisatie bod RES 1.0 
• Afstemmen in uitvoering waar 

nodig 
• Leren van elkaar 

• Monitoren voortgang 
(kwantitatief op bod (wind, zon 
land, zon restgrond, zon dak), 
kwalitatief op beleid 
(waaronder oa. lokaal 
eigendom) en samenwerking) 

• Bestuurlijke gesprek 
voorbereiden 

• Uitvoering in werkgroep RES 
proces 

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

2: ZoD & 
Duurzaam 
ondernemen  

• Zon op dak grootschalig 
versnellen 

• Energiebesparing bedrijven1 
• Isoleren bedrijven en 

instellingen 
• Warmte en andere transities 

zoals industrie en circulariteit 

• Gezamenlijk verkennen en 
uitwerken van mogelijkheden 
om bestaande (gemeentelijk) 
inzet extra impuls te geven 
waaronder energieloketten met 
bedrijvenloket of eventueel 
expertisecentrum 

• Kennisdelen (ambt. & best.) 

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

3: 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 

4: Warmte & 
duurzaam wonen 

• Doorvertaling TVW’s  en 
concretiseren naar RSW  

• Energiebesparing & 
energieloketten 

• Isoleren woningen 
• Zon op dak (kleinschalig) 
• Energiearmoede 

• Afstemmen inzet 
bovengemeentelijke 
warmtebronnen 

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

• Kennisdeling positiebepaling 
eigenaarschap warmte-
infrastructuur. 

• Ondersteuning van 
energieloketten 

• Monitoren ZoD klein  

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

5: 
Maatschappelijke 
betrokkenheid 

• Ondersteunen in divers en 
inclusief communiceren en 
betrekken van inwoners van 
beleid tot uitvoering van 
projecten  

• Kennisdeling en gemeenten 
ondersteunen bij lokale 
participatie en communicatie 

• Ondersteunende 
campagnematige of 
communicatiemiddelen, met 

Afstemmen met 
aanpak van 
gemeenten incl. 
communicatie 
adviseurs, 
werkgroepen 

 
1 De cursieve thema’s zijn geen primair onderdeel van de regionale opdracht maar hebben nadrukkelijk wel een relatie in de uitvoering die lokaal 
wordt uitgevoerd. 



 
• Stimuleren kwaliteit en 

navolgbaarheid besluitvorming 
irt participatie 

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

aandacht voor isoleren en 
consuminderen (lokaal 
maatwerk) 

• Gezamenlijk onderzoeken of 
regionale participatie gewenst 
is.     

Duurzaam Wonen 
en RES proces 

6: RES proces • Strategisch gesprek 
ontwikkelingen die uitvoering 
RES 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, 
landschappelijke inpassing, etc. 

Input vanuit alle 
werkgroepen en 
ambtelijk overleg 

 

 


