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7 Regionale strategie 

Regionale Energie Strategieën (RES) zijn van belang om de ambities uit het Klimaatakkoord in 
de praktijk te brengen. Ze zijn een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke 
betrokkenheid te organiseren. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 
van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie en daarbij aandacht 
voor de benodigde infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en 
hun maatschappelijke partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor 
de energietransitie bevorderd. 
 
De RES leiden tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, 
omgevingsprogramma’s en omgevingsverordeningen). Hierbij is de inbreng van 
maatschappelijke partners essentieel. Niet alleen met het oog op bewustwording en 
acceptatie, maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis, 
uitvoeringsposities en capaciteiten van de verschillende partijen. Daarmee biedt de 
energietransitie tegelijk een kans om de democratie en de sociale samenhang in Nederland te 
versterken.  
 
Wat staat er in de RES? 
Om de strategische functie goed te kunnen vervullen, zullen de RES een stevige kennisbasis 
krijgen. Onderdelen van de RES zijn: 
 
1. Inventarisatie c.q. analyse (als onderbouwing voor het aanbod) van: 

• het huidig energieverbruik en CO2 uitstoot van de regio; 
• de infrastructurele (net)planning en lopende projecten in de regio; 
• de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag en 

infrastructuur). 
2. Potentieel en aanbod voor de duurzame warmtebronnen; 
3. Potentieel en aanbod voor de hernieuwbare elektriciteitsopwekking; 
4. Inzicht in de consequenties voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de 

Netbeheerder; 
5. Regionale uitwerking van nationaal geformuleerde ambities, zoals opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit op Rijksgronden. 
 
In de RES wordt de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van de nationale afspraken 
uit het Klimaatakkoord vastgelegd. De focus is de ruimtelijke inpassing van vraag en aanbod 
van energie. Het gaat met name om de regionale warmtevoorziening, energie- infrastructuur, 
opslag en om de opgave voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking. De grootste raakvlakken 
bestaan dus met de sectortafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Maar ook zijn er 
raakvlakken met Mobiliteit (laadinfrastructuur) en Landbouw en landgebruik (hernieuwbare 
energieopwekking en veenweidengebieden). Het staat regio´s vrij meerdere sectoren in de 
RES te betrekken. 
 
De RES zijn input voor ruimtelijke planvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau   
(instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening en straks de Omgevingswet) en 
waterbeleidsprogramma’s van waterschappen. De hantering van ruimtelijke principes borgt 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in een vroegtijdig stadium.   
 
In de RES wordt rekening gehouden met de interactie met gerelateerde maatschappelijke 
opgaven zoals in het Interbestuurlijke Programma (IBP) staan: klimaatadaptatie, circulaire 
economie, de woningbouwopgave en vitaal platteland.  
 
Proces van verdere uitwerking 
De regio’s geven samen invulling aan de nationale klimaatopgave.  
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Voor hernieuwbare elektriciteit wordt met behulp van kennisinstellingen waaronder het PBL in 
2018 gestart met een verdeelsystematiek. Deze zal worden gebruikt wanneer alle RES samen 
in de zomer van 2019 niet blijken op te tellen. Dit betekent niet dat we hierop wachten, we 
gaan in het najaar van 2018 al aan de slag met de voorbereiding. De decentrale overheden 
zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke verdeling van die opgave over de regio’s. 
 
Voor de sector Gebouwde Omgeving worden met de RES regionaal aanwezige 
warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht en vraag en aanbod op 
elkaar afgestemd. 
 
Bij het opstellen van de RES worden betrokken partijen (netwerkbedrijven/netbeheerders, de 
energiesector, de groene partijen) op regionaal en nationaal niveau betrokken in een 
werkstructuur. Deze werkstructuur heeft als taken de voortgang te monitoren en 
belemmeringen te signaleren en aan te pakken. Ook kunnen overheden en maatschappelijke 
partners op nationaal niveau elkaar aanspreken op voortgang, resultaten en 
randvoorwaarden. Bestuurlijke escalatie vindt plaats in de werkstructuur. Concretisering en 
eventuele aanvulling van het escalatiemechanisme wordt in 2018 nader uitgewerkt. De 
werkstructuur voor de RES wordt onderdeel van de governance van de NOVI voor wat betreft 
de ruimtelijke kaders en van het Klimaatakkoord voor overige onderwerpen.  
 
Indien er een afweging gemaakt moet worden tussen betrouwbaarheid en betaalbaarheid van 
de energievoorziening, ruimtelijke kwaliteit en andere (lokale) overwegingen zorgen de 
overheden in het proces voor bespreekmomenten. 
 
Kennis- en competentieontwikkeling is cruciaal. Overheden moeten kunnen teruggevallen op 
een heldere en professionele kennisinfrastructuur met rekenmethodieken en datasets. 
Objectieve toegesneden kennis en beschikbare en betrouwbare expertise kunnen onnodige 
discussies over feiten voorkomen en maakt de strategieën optelbaar en vergelijkbaar. Zo is 
op verschillende niveaus toegankelijke kennis nodig over energieverbruik en 
besparingsmogelijkheden, kennis voor de leidraad in de gebouwde omgeving en kennis over 
de ruimtelijke potentie, kosten en inpassingsmogelijkheden voor hernieuwbare energie. De 
nationale overheid heeft een belangrijke systeemverantwoordelijkheid om deze kennis te 
organiseren. 
 
Planning 
In september 2018 beginnen de voorbereidingen, de regiovorming en de analyses. Ook 
worden landsdekkende uniforme uitgangspunten (datasets en energiemodellen) uitgewerkt 
parallel aan de daarvoor benodigde afspraken in het Klimaatakkoord zodat de RES onderling 
vergelijkbaar en optelbaar zijn. Betrokken partijen (netwerkbedrijven/ netbeheerders, de 
energiesector en de groene partijen) worden hierbij op regionaal en nationaal niveau 
betrokken. 
 
Tevens wordt interbestuurlijk gewerkt aan de concept-Nationale Omgevingsvisie (NOVI), 
waarin richtinggevende ruimtelijke principes kunnen worden opgenomen. 
 
Na ondertekening van het Klimaatakkoord vindt de formele start van de ontwikkeling van 
regionaal gedragen RES plaats. Dit gebeurt middels een vastgestelde “startnotitie”. Onderdeel 
hiervan is het vastleggen van landsdekkende uniforme uitgangspunten door de besturen van 
gemeenten, provincies en waterschappen en besluitvorming over de regionale opdracht voor 
de RES.  
 
In juni 2019 zijn dan in alle regio’s concept-RES gereed. Voor het geval deze RES bij elkaar 
niet optellen tot de nationaal afgesproken ambities, wordt een door de decentrale overheden  
ontwikkelde verdeelsystematiek toegepast, zodat eind 2019 de regionale invulling van de 
nationale opgave verdeeld is. Voor het geval dit niet lukt, wordt een door de decentrale 
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overheden - in samenwerking met kennisinstellingen waaronder PBL - ontwikkelde 
verdeelsystematiek toegepast.  
 
Begin 2020 worden dan de uitkomsten van de RES in het omgevingsbeleid van betreffende 
overheden opgenomen. In het najaar wordt besproken hoe en in welk tempo de uitkomsten 
van de RES in het omgevingsbeleid van de overheid kunnen worden verwerkt. De RES 
betekenen uiteraard geen vertraging als initiatieven voor energieprojecten al passen in het 
bestaande ruimtelijke beleid. Waar nodig worden hiertoe tijdelijke beleidskaders ontwikkeld. 




