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30 regio’s in Nederland maken een RES
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Klimaatakkoord Parijs

Nationale opgave 
49% CO2-reductie in 2030 
Regio’s dragen bij via RES

Kaders vanuit GEA en NP-RES 
55% CO2-reductie

Lokale ambities 8 gemeenten

Regionale Energiestrategie (RES)

Wijken

Gemeenten

Inwoners



• Een regionaal gedragen bod voor duurzaam opwekvermogen van 
elektriciteit. Dit moet bijdragen aan realisatie van provinciale en 
lokale ambities en aan de landelijke opgave van 35 TwH in 2030. 

• Een voorstel voor regionale verdeling van warmte op basis van vraag, 
aanbod en infrastructuur. 

➢Focus op 2030: beschikbare technieken, vergunnen uiterlijk 2025

➢Regionale afwegingen voor grootschalige opwek

➢Regionale verdeling van warmte als onderlegger voor 
Transitievisie Warmte

➢Uiteindelijke scope volgt uit stakeholderproces (koppelkansen)

Inhoud van de RES
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RES als proces: breed eigenaarschap

• Belanghebbenden (georganiseerd) aan tafel: 
meervoudige onderhandelingssituatie

• Focus op verbinding belangen i.p.v. uitwisseling van 
standpunten; zoeken naar oplossingen van wederzijds 
voordeel

• Joint fact finding: gezamenlijk oordeel over feiten en 
uitgangssituatie

• Issues adresseren en oplossen



De RES biedt kansen

• Lokale processen energietransitie versnellen, ambities 
concretiseren in strategie 

• Meer oplossingsrichtingen door regionale benadering

• Draagvlak creëren voor energietransitie d.m.v. zorgvuldig 
proces

• Basis voor vertaling naar omgevingsbeleid, transitievisies 
warmte en vervolgens uitvoering 



Niveaus van afstemming en participatie

Tussenmoment  
raden en staten



Basis op orde

• Bestaand beleid

• Potentiekaarten

• Landschappelijke 
analyse

• Uitgangspunten

• Ontwerpcriteria

Scenario’s

• Bouwstenen

• Scenario’s

• Energieopbrengst

• Koppelkansen

• Consequenties en 
randvoorwaarden

Concept-RES

• Integreren 
scenario’s

• Globale 
zoekgebieden

• Concept-bod

In drie stappen naar concept-bod



Speelveld stakeholders



Stakeholdertafel



Raden/staten/ab

• Besluitvorming

• Startdocument

• Concept-RES

• Definitieve RES

• Regionale bijeenkomsten

• Voeding portefeuillehouder in 
raden, staten en ab

• Regiocommissie

• Lokale gesprekskaravaan

Betrokkenheid raden/staten/ab en inwoners

Inwoners/lokale betrokkenen

• Lokale gesprekskaravaan

• Maatwerk per gemeente

• Twee rondes: 

• 2019, in aanloop concept-bod

• 2020, in vertaling concept- naar 
definitief bod



Dank voor uw aanwezigheid!


