
Werkgroep Samenwerking en uitvoering na RES 1.0 

 

Achtergrond: 

Om te borgen dat de plannen uit de RES 1.0 waargemaakt worden, maken we afspraken over de 

borging, uitvoering en samenwerking in het vervolgproces. Daartoe ontwikkelen we een gezamenlijk 

uitvoerings- en samenwerkingsprogramma. De regionale energiestrategie is niet alleen een 

document. Het is ook een iteratief proces: samen realiseren van de strategie, van elkaar leren en 

wendbaar zijn in onze aanpak. Dat is nodig om de juiste stappen in gang te zetten naar een 

energieneutrale regio in 2050. Onze grote ambitie vraagt daarom om langjarige samenwerking 

tussen overheden, netbeheerders, het bedrijfsleven / coöperaties, (samenwerkende) inwoners en 

maatschappelijke partijen. Het stevige fundament dat is opgebouwd, willen we behouden. Daarom 

continueren we de samenwerking tijdens de uitvoering. We monitoren de (tussen-)resultaten, sturen 

waar nodig bij en werken samen verder aan de RES 2.0. Uitgangspunt is “decentraal (bij gemeenten), 

tenzij“. 

In deze werkgroep willen de periode tot 1 juli gebruiken om samen uit te wisselen hoe we die 

samenwerking vorm willen geven in de fase na RES 1.0. Op 11 maart is hierover een eerste 

werksessie georganiseerd. Dit vormde de basis voor hoofdstuk 5 van de RES. In drie vervolgsessies 

willen we dit nader uitwerken.   

Opdracht: 

• Bedenken van ingrediënten / activiteiten voor een Uitvoerings- en Samenwerkingsprogramma 

(USP) 

• Voorstellen ontwikkelen voor het organiseren, financieren en continueren van het vervolgproces 

na RES 1.0.  

• De afspraken rond 1 juli (na besluitvorming RES 1.0) vastleggen in een Uitvoerings- en 

Samenwerkingsprogramma en/of samenwerkingsovereenkomst.  

Werkwijze: 

De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 11 maart. Wij stellen voor een aantal vervolgsessies te 

organiseren over de samenwerking en uitvoering na 1 juli. Van tevoren vinden ter voorbereiding 

enkele verkennende één-op-één gesprekken plaats. 

1. Tweede sessie: uitwisselen van ideeën voor het vormgeven van een Uitvoerings- en 

Samenwerkingsprogramma. Focus ligt op welke activiteiten we gezamenlijk op willen pakken en 

hoe we dit kunnen organiseren. (april/mei) 

2. Derde sessie: uitwerken van governancestructuur en benodigde/beschikbare middelen. (medio  

mei;  

3. Vierde sessie: afhechten van de afspraken in een gedragen overeenkomst. (medio  juni) 

In mei willen we een brede online evaluatie uitvoeren van het RES proces en de samenwerking tot nu 

toe. De uitkomsten hiervan worden als input gebruikt voor de derde werksessie. 

Op 27 mei worden de (tussen)resultaten uit de werkgroep gedeeld in het SHO. 

 

 



Vragen die we willen beantwoorden in de werkgroep: 

o Wat doen gemeentes en andere organisaties zelf?  

o Waarin willen we samenwerken en hoe organiseren we dat? Voorbeelden van 

activiteiten: programmeren netinfrastructuur, integraliteit grote opgaven, verdere 

uitwerking van onderzoeksgebieden, kennisuitwisseling & innovatie, monitoring, 

bovenregionaal overleg, expertisecentrum.  

o Hoe willen we de voortgang monitoren en kennis uitwisselen?  

o Welke bijdrage kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren? 

o Hoe organiseren we de interbestuurlijke samenwerking? Rol SHO, SG, regio Foodvalley 

en Economic Board? 

o Hoe financieren we het? Welke middelen stellen we ter beschikking? 

Projectondersteuning en coördinatie?  
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