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Regionale Energie Strategie (RES)

Klimaatakkoord

• RES: vult de thema’s ‘Elektriciteit’ en ‘Gebouwde omgeving’ in

• Landelijke opgave: productie van 35 TWh duurzame energie op land

• Wind, zon, anders



Nationaal Programma RES:

• NpRES is een grootschalig landsbreed programma voor ondersteuning van 30 
RES-regio’s

• Website: https://www.regionale-energiestrategie.nl

• npRES biedt expertise, hulpmiddelen, kenniskringen, praktijkervaringen etc

• Belangrijk: 
• Handreiking RES 1.1 (de ‘bijbel’)
• Afwegingskader RES (de ‘meetlat’)

https://www.regionale-energiestrategie.nl


RES-regio Achterhoek
- Gemeenten regio Achterhoek 
- Plus Montferland
- Provincie Gelderland
- Waterschap Rijn en IJssel
- Liander



Regionale energiestrategie

• Een instrument om te kiezen:
• Waar kan hoeveel duurzame elektriciteit worden opgewekt?
• Zijn er bruikbare warmtebronnen voor de gebouwde omgeving?
• Welke energie infrastructuur is hiervoor nodig?

• Een product dat de strategie beschrijft die de regio hanteert om energiedoelen 
te halen

• Een proces; welke stappen zetten we? (tijdshorizon reikt tot maart 2023 
doorlopend tot 2030)



Concreet regionaal ‘bod’ als RES-eindproduct

• De regio geeft aan hoeveel duurzame
energie men gaat produceren

• Waar daarvoor de ruimte is

• En hoe men het gaat aanpakken



Film npRES



Achterhoekse uitgangssituatie RES:
voortbouwen op ambities (1)

• Ambities akkoord van Groenlo
• Uitvoeringsagenda energie Achterhoek
• Achterhoeks koersdocument voor duurzame energie

• Gelders energie-akkoord

• Landelijke doelstelling klimaatakkoord RES



Uitgangssituatie RES: voortbouwen op Achterhoekse 
ambities (2)

De RES als uitvloeisel van het Klimaatakkoord richt die ambities:

• Waar het gaat om de opwekking van duurzame energie

• Van inpassing van duurzame energie  bewuste ruimtelijke keuzes 
• Om kosten-efficiënte en tijdige resultaten te behalen mbt DE
• Om aan te sluiten op kansen en belemmeringen vanuit de 

elektriciteitsinfra 



Regionale Uitvoeringsagenda Energietransitie
Achterhoek 2019 – 2022 vs RES? (1)

• RES legt nadruk op realisatie (Achterhoekse deel van 35 TWh)

• Concreter; waar is precies de ruime voor productie van duurzame energie?

• RES legt nadruk op efficiënt gebruik energie-infrastructuur

• RES schenkt aandacht aan gebruik warmtebronnen



Regionale Uitvoeringsagenda Energietransitie
Achterhoek 2019 – 2022 vs RES? (2)

• RES heeft een integrale, ruimtelijk-functionele blik
• RES heeft een regionale insteek
• RES richt zich op gedragen keuzes ter

voorbereiding op concrete projecten

RES is samenwerking tussen 
regionale partijen 
• Overheden; gemeenten, provincie,
• waterschap, Liander
• Overige stakeholders
• Burgers



RES werkt door in omgevingsbeleid

Ruimtelijke principes Klimaatakkoord:
• Zuinig en zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik
• Combineren van opgaven en investeringen
• Vraag en aanbod (van duurzame energie) zo dicht mogelijk  bij elkaar
• Aansluiten bij gebieds-specifieke kenmerken

Verwerken RES in gemeentelijke omgevingsvisies



Planning tot 1 juni 2020; concept-RES gereed

• Analyses ruimtelijke mogelijkheden productie DE februari – medio april
• Analysesessies ruimte met stakeholders 

opstelling ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven
berekening van effecten op het netwerk door Liander

• Voorbereiden ‘bod’ (in concept-RES) voor productie van DE               maart – april

• Concept-bod voorleggen aan stuurgroep eind april

• Ter accordering voorleggen aan DB’s / colleges medio mei

• Indienen concept-RES bij np-RES Uiterlijk 1 juni 2020



Planning tweede helft 2020 

• PBL rekent concept-RES door mbt bijdrage aan 35TWh juli 2020

• Peer-reviews; RES-coördinatoren bespreken de RES-sen
 collegiaal advies hoe verder met concept-RES september 2020

• npRES bundelt PBL resultaten en Peer-reviews in
concept-advies aan de regio september – oktober 2020

• Uitslag route 35 (verdeling DE tussen regio’s) bekend 1 oktober 2020

• De npRES adviseert bestuurlijk en ambtelijk trekker van de RES oktober 2020



Planning 2021 - 2023

• Aanpassen concept-RES naar RES 1.0 oktober – december 2020

• Aanbieden RES 1.0 aan raden januari 2021

• Vaststellen RES 1.0 door raden en AB 1 maart 2021

• RES 2.0 gereed maart 2023



Hoe sturen we? Rollen in het RES-proces

Stuurgroep:
• Overheden, netbeheerder, maatschappelijke partijen, bedrijfsleven
• Stuurt en monitort het proces (o.a. voortgangsnotitie / plan van aanpak)
• Valideert gegevens mbt warmtebronnen, -vraag en infrastructuur 

Colleges B&W, GS, DB waterschap:
• Stellen concept-RES vast (voor 1 juni 2020)

Raden, PS, AB:
• Stellen RES 1.0 vast (1 maart 2021)





Vragen



Navolgende dia’s uitsluitend te gebruiken
indien vragen- / discussieronde ermee

kan worden ondersteund



Overleg- en besluit-
vormingsstructuur

NB:
RES volgt een eigen 
besluitvormingsspoor.

Parallel aan de 
regiosystematiek.

Achterhoekboard voor 
de RES niet in beeld



Appreciatieproces RES

• PBL rekent concept-RES door (na 1 juni 2020); regionale bijdrage aan 35TWh op land
• Kwalitatieve weging op basis van ‘minimale vereisten’ uit het afwegingskader RES
• Peer-reviews; RES-coördinatoren bespreken onderling de resultaten / conclusies van het PBL  collegiaal 

advies hoe verder met het concept-RES
• npRES bundelt analyses van het PBL en de resultaten van de Peer-reviews en formuleert concept-advies aan 

de regio
• Concept-advies wordt besproken / geaccordeerd in het Opdrachtgevend Beraad
• npRES biedt advies ter versterking van de concept-RES naar de RES 1.0 aan aan de regio
• De npRES coördineert het gesprek met bestuurlijk en ambtelijk trekker van de RES



Verdeelsystematiek / ‘route 35’

• Klimaatakkoord: decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor verdeelsystematiek tussen regio’s indien 
de regionale aanbiedingen niet optellen tot 35 TWh

• Verdeelsystematiek wordt door deze overheden voor 1 juni 2020
• De methodiek werkt alleen bij een kleine verdeelopgave en draagvlak voor de methodiek
• Bij maken van de methodiek is wenselijk:

• “Een constructieve en positieve grondhouding bij alle regio’s”;
• “Gezamenlijk gedefinieerde, algemeen en voor alle geldende uitgangspunten (spelregels) voor de 

verdeelsystematiek”
• “Die als eerlijk en billijk worden gezien”.

• Deze methodiek is in de periode 1 juni 1 oktober 2020 te doorlopen (indien de 35TWh niet wordt gehaald)

• NB: provinciaal Gelderse verdeling?



Afwegingskader RES; criteria op hoofdlijn

• Onderbouwd regionaal bod / regionaal aandeel in landelijk opgave van 35 TWh
• Zoekgebieden / concrete locaties voor DE-productie
• Onderbouwde regionale structuur warmte: warmtevraag – aanbod – benutting 

warmte-infrastructuur
• Optimaal ruimtegebruik: criteria klimaatakkoord (eerder genoemd) 
• Bestuurlijk maatschappelijk draagvlak: 

• Één overheid, betrokkenheid netbeheerder
• (Wijze van) bestuurlijke besluitvorming, maatschappelijke betrokkenheid
• Participatie door eigendom
• Verbinding met andere transities

• Energiesysteem efficiëntie 



Acties: voortbouwen op

Gedaan
• Informatievoorziening rond RES geïntensiveerd; nog wat werk aan de winkel
• Verdere bewustwording: aha
• Banden met provincie, WRIJ en Liander aangehaald; samen
• Plan van aanpak uitgewerkt; hoe we het gaan doen
• Planning opgesteld; slapeloze nachten
• Werkorganisatie opgezet; schouders eronder
• Concrete acties uitgelijnd: hèhè

Voorbereid
• Planologische uitgangssituatie verkend; we starten niet vanaf nul
• Wat we rond participatie hebben gedaan; wat zijn de geluiden uit de omgeving?
• Actualisering energiecijfers; hoe zit dat nu precies?
• Aanvullende ruimtelijk-functionele analyses; constructieve samenwerking Liander
• Regionale Structuur Warmte  Transitievisies warmte: op tijd erbij zijn

Komend
• Detailplanning, fine tuning; een proces van continu bijstellen
• Er boven op zitten; hard nodig


