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• Na de RES 1.0 gaan we verder om alles concreet te maken. Kunt u 
zich als SHO vinden in de organisatieknip tussen 
beleid/planvorming t.b.v. RES 2.0, en de uitvoering van de 
voorgenomen plannen uit RES 1.0 (USP).

• In de uitvoering onderscheiden we 4 blokken: grootschalige opwek, 
zon op dak, netcapaciteit & warmte, ondersteuning. Per blok zijn 
uitgangspunten aangegeven wat lokaal en wat regionaal gedaan 
kan worden. Kunt u zich hierin vinden? Heeft u eventueel een 
aanscherping?

• Op welke wijze is betrokkenheid van niet-publieke partijen gewenst 
en waarom? Heeft u eventueel suggesties?

• Welke aandachtspunten wil het SHO nog meegeven voor de 
verdere uitwerking?

Gevraagde besluiten voor hoofdlijnen 



• Maart – juli 2021

• Input uit werkgroep bijeenkomsten 1-4 o.l.v. Sander van ’t Foort

• Voorbereidende documenten voor Stuurgroep en 
Stakeholderoverleg juli 2021

• Verschillende participanten uit het SHO hebben deelgenomen aan 
deze bijeenkomst, en input geleverd

• September 2021

• Feedback uit Stuurgroep en Stakeholderoverleg juli 2021

• Input uit werkgroep bijeenkomst 5 o.l.v. Didi Dorrestijn, waarbij 
deelnemers vanuit het SHO aanwezig waren

• Input uit ambtelijke evaluatie RES 1.0

• Richtinggevend document voor Uitvoerings- en 
Samenwerkingsprogramma RES Regio FV

Gevolgde proces



Knip Uitvoeringsprogramma en RES 2.0 
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Adagium ‘iteratief, lerend 
en adaptief’ 



Uitvoering                     RES 2.0



Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma

• Lokaal wat kan en moet, regionaal bij meerwaarde

• Gericht op uitvoering en monitoring en bijsturing 

• Geen nieuwe gremia optuigen

• Ambtelijk Overleg RES en Energie: continueren, en eventueel samenvoegen

Uitgangspunten RES 2.0 

• Voor het RES-proces geldt: lokaal wat kan en moet, regionaal wat moet en meerwaarde, 

• Actualisatie RES 1.0 en update waar nodig

• Gericht op beleidsontwikkeling, politiek en belangen en op gezamenlijke afspraken in de regio

• Verbindt betrokken partijen in de regio: publiek, privaat en maatschappelijk. 

Knip Uitvoeringsprogramma en RES 2.0  



Uitvoerings- en 
samenwerkingsprogramma



Uitvoeren projecten Kleinschalige Duurzame Opwek 
Lokaal

1. Bedrijven: focus zon op dak en isoleren lokaal gecoördineerd en regionaal ondersteund door kennisdeling via Expertise 
Centrum

2. Inwoners: focus op energie besparen, voorbereiden op warmtetransitie. 

3. 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

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

➢Afstemmen met RWS-Prorail-Defensie via regionaal uitvoeringsprogramma (restgronden) 

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



Uitvoeren projecten Grootschalige Duurzame Opwek
Lokaal

1. Energieclusters en zoekgebieden (intergemeentelijke samenwerking) 

2. Kennisdeling tussen gemeenten 

Regionaal

➢Regionale afstemming / planning over infrastructuur en netcapaciteit 

➢ 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)



Uitvoeren Planning Netcapaciteit en Warmte

Lokaal

1. Lokaal overleg met netbeheer over concrete projecten

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

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 en bebouwde omgeving)

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

➢Concretiseren van de RSW

➢Onderzoek naar behoefte aan oprichting/aansluiting regionaal warmte energiebedrijf



Ondersteuning voor projecten

Lokaal

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

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

3. Gebiedsgerichte uitvoering: mee koppelkansen benutten, innoveren

4. Lokale invulling burgerparticipatie

Regionaal

➢Werkgroep externe communicatie ter ondersteuning lokale communicatie en regionale activiteiten 

➢Kennis delen via AO en aanbieden via Expertise Centrum (publiek en privaat onderling)

➢Onderzoeken vergroten slagkracht energiecoöperaties (kennisdelen, fondswerving, etc - zie RES 1.0)

➢Coördineren en ontwikkelen monitoringsprogramma RES 1.0

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

➢ Indien gewenst doorlopend burgerpanel of specifiek burgerforum over thema’s ontwikkelingen RES



RES 2.0



RES 2.0: regionaal wat kan lokaal wat moet

Regionaal (procesregisseur)

• Analyse en omgaan met moties/amendementen RES 1.0, voorstel in november in stuurgroep.

• Samenhang bepalen met andere strategische regionale thema’s zoals warmte, woningbouw en gebiedsagenda

• Plan van aanpak (dec/jan) maken voor vervolgproces 2022 

o verwerken evaluatie 

o samenhang tussen uitvoeringsprogramma RES 1.0 en RES2.0

o borgen rol volksvertegenwoordigers 

➢Herijken afspraken in Kadernotitie RES 2.0 incl. escalatiemodel in samenwerking (najaar 2022 vastgesteld) 

➢Penvoerder RES 2.0 einddocument.

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.)



• Kunt u zich als SHO vinden in de organisatieknip tussen 
beleid/planvorming t.b.v. RES 2.0, en de uitvoering van de 
voorgenomen plannen uit RES 1.0 (USP).

• Kunt u zich vinden in de uitgangspunten lokaal/regionaal voor de 4 
uitvoeringsblokken? Heeft u eventueel een aanscherping?

• Op welke wijze is betrokkenheid van niet-publieke partijen 
gewenst en waarom? Heeft u eventueel suggesties?

• Welke aandachtspunten wil het SHO nog meegeven voor de 
verdere uitwerking?

Uw uitkomsten worden door de RES-organisatie, in samenspraak met 
het ambtelijk overleg, voorgelegd aan de stuurgroep en 
meegenomen in de uitwerking van een Plan van aanpak. Hierin zit 
een financiële raming voor de regionale activiteiten en een overzicht 
van (extra) lokale behoeften aan capaciteit. 

Daarbij brengen we ook de beschikbare middelen van derden voor 
dit proces in kaart.

Gevraagde besluiten voor hoofdlijnen 


