
• Wie nemen deel aan de werkgroep?
• Bestuurlijk trekker: wethouder Sander van ’t Foort 
• Secretaris en ambtelijke ondersteuner: Vivian van den Bosch 
• Gemeenten, netbeheerder, bedrijven, energiecoöperatie, provincies, regio FV

• Scope en vragen (zie bijlage vorig SHO)
• Wat doen gemeentes en andere organisaties zelf? 
• Waarin willen we samenwerken en hoe organiseren we dat? 
• Hoe willen we de voortgang monitoren en kennis uitwisselen? 
• Welke bijdrage kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren?
• Hoe organiseren we de interbestuurlijke samenwerking? Rol SHO, SG, regio 

Foodvalley en Economic Board?
• Hoe financieren we het? Welke middelen stellen we ter beschikking? 

Projectondersteuning en coördinatie? 

Werkgroep Samenwerking en Uitvoering na RES 1.0 



• Eerste bijeenkomst 13-03
• Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor het USP?
• De resultaten hebben geleid tot de basis van hst 5 RES 1.0

• Tweede bijeenkomst 18-05
• Wat doen gemeentes zelf en wat willen we regionaal oppakken?
• Wanneer is het gezamenlijke USP een succes? 

• Derde bijeenkomst 3-06
• Voorstellen ontwikkelen voor governance en middelen 

• Vierde bijeenkomst datum n.t.b. (na 1 juli)
• Afhechten van de afspraken in een gedragen overeenkomst

Aanpak en planning Werkgroep Samenwerking / Uitvoering



Terugblik eerste bijeenkomst (13-03) 



• Harmoniseren vs ruimte voor lokale invulling
• Versnelling realiseren vs voorkomen van vertraging bij koplopers
• Schaalgrootte en complexiteit vraagt regionale samenwerking en 

schakelen tussen verschillende bestuurlijke niveaus
• Efficiëntie en kennis delen belangrijk
• Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal werken vanuit de meerwaarde!

Belang contineren interbestuurlijke samenwerking en 
aandachtspunten



Terugblik 13-03: lokaal vs regionaal



• PLAN: Plannen maken
• Regionaal Warmte Structuur en plan 
• RES 2.0  
• Uitwerken onderzoeksgebieden

• DO: Plannen uitvoeren
• Besparing 1,5%/jaar borging in lokale plannen, of gemeenschappelijk programma? 
• Borging zon en wind in lokaal beleid 
• Plannen realiseren (gemeentes en/of initiatiefnemers?)
• Communicatie en burgerparticipatie (lokaal en regionaal? Burgerpanel, gebiedsraad, ‘friendly user’ onderzoek, gezamenlijk verhaal, omgaan ‘desinfo’)
• Netinfra: regionaal faseren en prioriteren van projecten en dit integraal doen (wonen, infra,..), ‘inpassingsladder’ zon op dak vanuit netperspectief
• Impuls aan (lokale) initiatieven en duurzaam ondernemerschap:

• Taskforce zon op (bedrijfs)daken, lobby zon-op-dak 
• Expertisecentrum voor bedrijven (publiek-private samenwerking)
• Impuls energiecoöperaties (regionaal revolverend ontwikkelfonds  o.i.d.) 

• Innovatie? R&D? Thema’s? Waterkracht, smart grids, experimenten met biogas, waterstof.
• Regionale communicatie: grotere plaatje, noodzaak, succesverhalen

• CHECK: Hoe gaat het?
• Monitoren: regionaal dashboard, voortgangsrapportage? 
• Kennisuitwisseling
• Raakvlakken: ruimtelijke verkenning, verstedelijkingsstrategie, landbouwtransitie

• ACT: Interbestuurlijk samenwerken en sturen 
• Bijsturing, versnellen, problemen oplossen
• Problemen oplossen, ruimtelijke afspraken, escalatie afspraken maken over ‘wat als’ en hoe we dan willen samenwerken
• Bovenlokale samenwerking: kader Veluwe, andere RES regio’s (GEA)
• Regionaal kader voor grotere initiatieven bijv. zon op land (initiatieven groter dan 20 ha)

Wat zijn mogelijke ingrediënten voor een USP? (basis RES 1.0)



• Wat doen gemeentes zelf? 
• Energiebesparing stimuleren en uitvoeren 
• Transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen
• RES bijdrage wind- en zonprojecten verankeren in 

lokaal beleid
• Lokale projecten realiseren en/of initiatieven mogelijk 

maken

• Waaraan willen we samenwerken op regionale schaal? 
• Programmeren netinfra, warmte, RES 2.0 
• Communicatie & participatie
• Onderzoek en innovatie, kennisuitwisseling, efficiëntie 
• Monitoring en (bij)sturen, dilemma’s oplossen, 

successen vieren, ijkmomenten

Terugblik 18-05: lokaal vs regionaal



Top 5 subgroep 1:
• Doelstelling van 0,75TWh bereiken, samen met stakeholderpartijen

• Het bod is maakbaar en gedragen door alle partijen

• Inwoners voelen zich deel van de besluiten m.b.t. hun omgeving

• Transparantie, helderheid en kwaliteit in het proces is geborgd

• Volksvertegenwoordigers staan achter de doelen en zijn centrale spelers

Top 5 subgroep 2:
• Gemeenten borgen 50% lokaal eigenschap in beleid en omgevingsverordening

• Minimaal twee innovatieprojecten /jr (o.a. waterstof)

• Projecten tijdig vergund binnen kritieke pad en zoekgebieden tijdig in omgevingsbeleid

• Monitoren van resultaten en begrijpelijk inzichtelijk maken (realtime, CBS data ontsluiten)

• USP scoort een 8 van ‘opgavemanager’ en de raden zijn tevreden en op de hoogte

• Goede samenwerking tussen stakeholders (aanspreekbaar zijn)

Succesfactoren USP (18-05) 



• Bespreken uitgewerkte thema’s: invulling lokaal / regionaal 
• Uitwerken ideeën over governance en middelen

• Gemeenten ‘in de lead’, regio faciliteert, rol andere partijen?
• SG RES, SHO, subcommissie Economic Board?
• Escalatielijn 
• Hoe financieren we het? Welke middelen stellen we ter beschikking?

• Kaders: duur, vorm, startdocument? SOK? vaststellen door raden? Verkiezingen
• Plannen extra werksessie
• 30 juni voorstel voor principeafspraken? 

Vooruitblik werksessie 3 juni


