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1 Inleiding
Dit plan van aanpak is het vervolg op de Startnotitie die akkoord is bevonden tijdens de
Bestuurstafel Klimaatneutrale Regio RES-U16 op 15 mei 2019. Waar de startnotitie de
bestuurlijke opdracht en commitment behelst, beschrijft het plan van aanpak hoe er invulling
wordt gegeven aan de opdracht om te komen tot de RES 1.0 van de RES-regio U16. Het plan
van aanpak beschrijft de definitie van de opdracht in termen van context, op te leveren
resultaten en relaties met andere projecten, gaat in op de projectaanpak, -organisatie en planning, bespreekt de benodigde middelen en verdeling daarvan en belicht tenslotte
mogelijke risico’s en mitigerende maatregelen. In de bijlagen zijn de verschillende
onderdelen verder uitgewerkt.
Het plan van aanpak is opgesteld in opdracht van de bestuurstafel RES-U16 en wordt voor
besluitvorming aan de colleges en dagelijkse besturen voorgelegd. Met het vaststellen van
het plan van aanpak accorderen zij de beoogde aanpak om te komen tot de RES 1.0 en
besluiten zij tot bijdragen in capaciteit en middelen zoals omschreven in deze aanpak.
Dit plan van aanpak is tot stand gekomen voordat de ondertekening van het Nationaal
Klimaatakkoord een feit is. Op 1 juni 2020 dient het ontwerp-RES met een concept bod voor
duurzame elektriciteit opgeleverd te worden en geaccordeerd te zijn door de betrokken
gemeenten, waterschappen en provincie. Op 1 maart 2021 dient de definitieve RES 1.0 door
de betrokken overheden vastgesteld te zijn.
Om zoveel mogelijk tijd te hebben om een ontwerp-RES voor te bereiden, willen we zo
spoedig mogelijk starten met het proces. Hiervoor zijn capaciteit en middelen nodig,
waarvoor we met dit plan van aanpak akkoord vragen. Gevraagd wordt om het plan van
aanpak onder voorbehoud van de ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord vast te
stellen. Zonder vaststelling van dit plan van aanpak met bijbehorende capaciteit en
middelen, hebben we onvoldoende capaciteit en geen middelen om (op tijd) te komen tot een
ontwerp-RES met het concept bod voor duurzame elektriciteit.

1.1 Doelstelling RES 1.0 van de RES-regio U16
In de startnotitie is de volgende doelstelling voor de RES U16 opgenomen:
Voor het opstellen van de RES gaat de regio RES U16 uit van haar eigen kracht. We vormen
een RES die bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van deze regio en zetten dus in op
Healthy Urban Living (Gezond Stedelijk Leven) en een Vitaal Buitengebied.
We onderschrijven de landelijke doelstelling van ten minste 49% CO2 vermindering in 2030
ten opzichte van 19901 en ten minste 80-95% CO2 vermindering in 2050 en dat daarvoor in
2030 in totaal 84 TWh gerealiseerd dient te worden, waarvan 42 TWh op land (35 TWh
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Mogelijk wordt deze ambitie nog verscherpt naar ten minste 55%. In dit document spreken we over CO2 vermindering, opwek
van duurzame energie in TWh door elkaar. Met vervanging van fossiele energie door duurzame energie vermindert de CO2
uitstoot. De CO2 uitstoot vermindert ook door energiebesparing. Een TWh is 109 KWh. Een huishouden gebruik gemiddeld 3500
KWh stroom per jaar.
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grootschalig grondgebonden of grootschalig zon op dak (>15kwp) en 7 TWh zon op dak
kleinschalig).
In lijn met het Nationale Klimaatakkoord focussen we onze eerste RES (RES 1.0) op:
• Een Regionale Strategie voor Duurzame Elektriciteit gericht op de opwek van
duurzame elektriciteit die we in de regio in 2030 gerealiseerd willen hebben met de
daarbij behorende projectlocaties, zoekgebieden, opslag en infrastructuur. We willen
daarbij extra inzetten op zon op dak.
• Een Regionale Strategie voor Duurzame Warmte voor de gebouwde omgeving. Deze
beschrijft de (ruimtelijke) beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale
warmtevraag in de regio en beschrijft de bestaande en geplande infrastructuur voor de
warmte om te komen tot afwegingskaders en afspraken ten aanzien van de verdeling van
duurzame warmtebronnen in de regio. De Regionale Strategie voor duurzame warmte is
ondersteunend aan de warmteplannen en transitievisies die door de gemeenten worden
opgesteld. We willen daarbij ook meteen sterk inzetten op het faciliteren van
energiebesparing door isolatie in de gebouwde omgeving.
• De verbinding tussen de Regionale Strategie Warmte en de Regionale Strategie
Elektriciteit. Zo kan een strategie warmte door optimaal benutten van bestaande
warmtebronnen te verkiezen boven verwarmen van gebouwen door elektrificeren de
duurzame elektriciteitsopgave van de regio beperken. En zo is de keuze voor inzet van
daken voor thermische energie of elektrische energie onderdeel van beide strategieën.

2 Producten
Om te komen tot de voor de RES-Regio U16 vereiste hoofdproducten, wordt een groot aantal
deelproducten opgeleverd. Onderstaand overzicht laat de op te leveren hoofdproducten en
belangrijkste deelproducten zien.
Noodzakelijk of optioneel
Daarbij is aangegeven of deze producten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de afspraken
in het Nationaal Klimaatakkoord of dat ze optioneel zijn. Ook is aangegeven of het product
al expliciet is opgenomen in de Startnotitie RES U16. Het laat zien dat naast de landelijke
vereisten regionale producten zijn toegevoegd in de Startnotitie met het oog op een goede
onderlinge samenwerking en maatschappelijke acceptatie. Indien het gevraagde budget niet
toereikend blijkt, vervallen mogelijk de optionele producten.
Ontwerp RES en Definitieve RES 1.0
Ook is aangegeven of de producten opgeleverd dienen te worden bij de ontwerp RES en het
concept bod of bij de RES 1.0. Het laat zien dat nagenoeg alle producten al opgeleverd
dienen te worden bij de ontwerp RES (1 juni 2020) en dat deze producten ook als bouwsteen
of input fungeren voor de REP/MIRT en de Provinciale Omgevingsvisie met een nog sneller
tijdspad (POVI, uiterlijk vastgesteld 1 januari 2021). Hoe hoger het abstractieniveau van de
ontwerp RES en concept bod (bijvoorbeeld in het extreme met de hele regio als één
zoekgebied), des te meer activiteiten in de fase naar een definitief RES plaats vinden en des
te minder bruikbaar de bouwstenen uit de RES zijn voor de REP/MIRT, POVI en de
gemeentelijke Transitievisies Warmte. Hoe hoger het abstractieniveau van het concept bod
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duurzame elektriciteit, des te moeilijker toetsbaar het bod is voor PBL met een risico voor
toedeling van de opgave aan de regio (zie ook pg 227 3n 228 Klimaatakkoord). Het juiste
abstractieniveau bepalen is nog onderdeel van de nadere uitwerking en de strategie.
Verdere toelichting op en uitwerking van de producten is te vinden in Bijlage 2.

Ontwerp RES met concept bod elektriciteit in het
Klimaatakkoord
In het Nationaal Klimaatakkoord (28 juni 2019) is aangegeven dat de ontwerp RES met
concept bod voor duurzame elektriciteit dat op 1 juni 2020 geleverd moet worden, dient
de volgende onderdelen te bevatten (zie voor volledige omschrijving pg 224 en 225
klimaatakkoord) :
•

•

•

•

Een regionale invulling van het op te stellen vermogen duurzame energie op land, de
betekenis hiervan op de infrastructuur, met inachtneming van ruimtelijke kwaliteit
en maatschappelijk draagvlak, afgewogen tegen andere (ruimtelijke) belangen.
Een heldere en herleidbare onderbouwing van het aanbod en keuzes voor potentiële
zoekgebieden die benut kunnen worden, inclusief een beschrijving van het
doorlopen proces. Indien mogelijk worden deze zoekgebieden ook op kaart getoond.
Een regionale structuur warmte, met daarin een overzicht van alle beschikbare
(grootschalige) warmtebronnen binnen de regio., een overzicht van de bestaande en
geprojecteerde infrastructuur voor warmte. Hierbij wordt een inschatting gemaakt
van de bruikbaarheid van deze bronnen binnen de regio in tijd en geld volgens de te
hanteren uitgangspunten en methodiek in de Leidraad.
Daarnaast is in de regionale structuur warmte opgenomen welke relevanten
stakeholders zijn betrokken in het proces en wordt een procesvoorstel opgeleverd
hoe de regio beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logische efficiënt
en betaalbaar denkt te gaan koppen hoe de stakeholders in het vervolg worden
betrokken.
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Hoofdproduct

Startnotitie (reeds opgeleverd)
Plan van aanpak (onderliggend)
Procesbeschrijving

Regionale Strategie Duurzame
Elektriciteit
1. Notitie opgave duurzame elektriciteit

2.

Notitie bandbreedte grootschalige
duurzame elektriciteit

3.

Notitie scenario’s om regionale opgave
te beleggen

4.

Strategie ‘bod’ duurzame elektriciteit

5.

Ontwerp RES elektriciteit met concept
bod voor duurzame elektriciteit

6.

Voorstel voor proces fase tot RES 1.0 en
definitief bod

Toelichting

Beschrijving processtappen, betrokkenen,
raadsbetrokkenheid,, planning (weekniveau)
en zwaluwstaarten met planning REP/MIRT
en POVI.

Beschrijft de opgave voor duurzame
elektriciteit en het deel dat al gerealiseerd
en/of gepland is
Beschrijft de bandbreedte en bouwstenen
voor duurzame elektriciteit op basis van
verkenningen (inclusief infrastructuur)
Beschrijft scenario’s met haalbaarheid en
kansrijkheid, dilemma’s en risico’s inclusief
potentiële zoekgebieden o.b.v. regionale
participatie en gesprekken (inclusief
infrastructuur)
De strategie voor het aanbod van de regio en
gesprek met het NP-RES / andere regio’s
Ontwerp RES-elektriciteit met concept bod
voor duurzame elektriciteit (de invulling van
duurzame elektriciteit in de regio in 2030
inclusief infrastructuur plan met
energieopslag)
Beschrijving proces hoe om te gaan met rest
opgave vanuit Nationaal Programma
(bekend op 1 oktober 2020) en hoe de

Fase

Optioneel/
noodzakelijk i.k.v.
klimaatakkoord
Optioneel
Optioneel
Optioneel

Expliciet
opgenomen in
Startnotitie
Ja
Nee

Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT
en concept POVI
Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT
en concept POVI
Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT
en concept POVI

Noodzakelijk

Ja

Noodzakelijk

Ja

Noodzakelijk

Ja

Ontwerp RES

Optioneel

Nee

Ontwerp RES

Noodzakelijk

Ja

Ontwerp RES

Noodzakelijk

Ja

Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase
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duurzame elektriciteitsopgave regio in het
concept bod door te vertalen zodat het
(uiteindelijk) kan leiden tot vastlegging in
omgevingsvisies en plannen.
Regionale Strategie Duurzame Warmte
1. Notitie opgave warmte (potentieel
aanbod en vraag)

2.

Samenwerkingsagenda warmte
(koppeling vraag en aanbod; warmte
toewijzing)

3.

Onderzoek en kennisontsluiting
warmte

Governance en overige resultaten
1. Werkorganisatie en governance RES
U16

Beschrijving van de (kwantitatieve) opgave
warmte met daarin een overzicht van alle
beschikbare (grootschalige) warmtebronnen
en warmtevraag binnen de regio, een
inschatting van de bruikbaarheid van de
bronnen binnen de regio in tijd en geld een
overzicht van de bestaande en
geprojecteerde infrastructuur voor warmte.
Procesvoorstel hoe de regio beschikbare
bronnen, warmtevraag en infrastructuur
logische efficiënt en betaalbaar denkt te gaan
koppelen en hoe de stakeholders daarin
worden betrokken (met uitgangspunt
primaat aardgasvrij ligt bij gemeenten).

Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT,
POVI en gemeentelijke
Transitievisies Warmte

Noodzakelijk

Ja

Ontwerp RES en
iteratief gerelateerd
(input en output) aan
gemeentelijke
Transitievisies Warmte

Ja

Gezamenlijke kennisontwikkeling
alternatieven voor aardgas zowel verder
onderzoek naar nieuw te ontsluiten nog
onbekende bronnen (2.5.2 c in startnotitie)
als onderzoek naar alternatieven op gebouw
en wijkniveau vanuit perspectief haalbaar en
betaalbaar (2.5.2.a in startnotitie)

Definitief RES

Noodzakelijk
[verwachting is dat
in 2023 regio
concrete
businesscases
regionale
warmteprojecten
dient op te leveren]
Optioneel

Inrichting van de werkorganisatie en
governance en een beschrijving daarvan.

Ontwerp RES
(beschrijving)

Noodzakelijk

Ja

Ja
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2.

Diverse producten ter ondersteuning
besluitvormingsprocessen gemeenten,
provincie en waterschappen

3.

Participatie en communicatie

4.

Notitie/ handreiking ruimtelijke
uitgangspunten duurzame energie

5.

Notitie/handreiking lokaal profijt / winwin situaties/ lusten en lasten

6.

Aanpak innovatie

7.

8.

Overdracht RES 1.0 naar betrokken
organisaties (gemeenten, provincie,
waterschappen, netbeheerder) voor
implementatie en uitvoering
Monitoring van de RES-regio U16

9.

Aanpak RES 2.0

Notities zoals notitie hoe omgegaan reacties
raden startnotitie, beslispunten notitie
bestuurstafel, oplegbrieven, concept college/
raadsvoorstellen etc.
Participatie op regionaal niveau met
regionaal georganiseerde stakeholders en
faciliteren en betrekken uitkomsten
participatie op lokaal niveau door
gemeenten.
Participatie /communicatie deelnemende
organisaties (besturen, ambtenaren)
Diverse producten en verweven met andere
producten.
Beschrijving van ruimtelijke uitgangspunten
voor duurzame energie in de regio (inclusief
infrastructuur) waarbij we oog houden voor
het specifieke gebiedtype (bos, stedelijk etc.)
waar het over gaat.
Beschrijving mogelijkheden lokaal profijt/
win-win/ lusten en lasten verdeling en wat
daarvoor geregeld moet worden
Aanpak voor innovaties warmte en
elektriciteit in de regio.
Vroegtijdig verbinden met en uiteindelijke
overdracht van RES 1.0 voor implementatie
in omgevingsvisies en plannen en (optioneel)
verkenning samenwerking in implementatie
Advies voor opzet voor monitoring van de
voortgang van de implementatie van de RES
1.0 in de regio
Aanpak om te komen tot RES 2.0

Continu

Optioneel

Ontwerp RES
(beschrijving) en
Definitief RES
(beschrijving)

Noodzakelijk

Ja

Concept bij Ontwerp
RES
Definitief bij RES 1.0

Optioneel

Ja
(uitgangspunt
5)

Ontwerp RES

Optioneel

Definitief RES

Optioneel

Ja
(uitgangspunt
9)
Ja

Definitief RES

Noodzakelijk

Ja

Definitief RES

Noodzakelijk

Ja

Optioneel

Nee
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2.1 Borging zon op dak en energiebesparing
Realisatie en voortgang van de zon op dak en energiebesparing wordt gezien als essentieel
voor de politieke en maatschappelijke acceptatie van een regionale invulling van het op te
stellen vermogen duurzame energie op land in de RES 1.0. Het kernteam RESU16 zal deze
onderwerpen niet zelf oppakken en niet uitvoeren binnen de RES, maar zal borgen dat deze
taken door andere organisaties opgepakt en uitgevoerd gaan worden waarbij het streven is
dat deze activiteiten z.s.m. tot uitvoering komen. Dat betekent dat zij organisaties zal zoeken
om deze taken uit te werken en de realisatie op te pakken. Dit kunnen verzoeken zijn aan
partners in de RES zoals de provincie of de regionale samenwerking Uthuis, aan het
Nationaal Programma RES of maatschappelijke partners bijvoorbeeld de energiecoöperaties
of LTO. Indien in het uiterste geval een advies bureau opdracht verleend dient te worden is
dat alleen voor de uitwerking van een aanpak zodat de aanpak opgenomen kan worden in
het uitvoeringsprogramma RES 1.0.
Het kernteam RES U16 zorgt er dus voor dat deze onderwerpen worden belegd, maar levert
deze producten niet zelf op. Dit betekent dat deze producten niet gebudgetteerd zijn en dit
plan van aanpak niet aangeeft hoe deze producten worden geleverd. De aanpak voor zon op
dak en voor isolatie kan daarmee leiden tot een extra budget vraag aan betrokken partijen.
Te borgen producten voor zon op dak en energiebesparing
Regionale Strategie Duurzame Elektriciteit
1.

Aanpak op Zon op Dak mogelijkheden (kleiner dan 15 kWp en zon thermisch) . Een aanpak om te
komen te versnelling van zonne-energie op daken bij woningen en kleine utiltiteitsdaken. Gericht op
grotere benutting van beschikbaar dak.

Regionale Strategie Duurzame Warmte
2.

Aanpak voor besparing van energieverbruik in de tijd inclusief bijbehorende kosten. Er moet in de
regio volop worden ingezet om de warmtevraag te verminderen door bijvoorbeeld isoleren. Hier
werken de gemeenten aan op lokaal en regionaal niveau. Waar dit meerwaarde heeft , kan dit beter op
regionale schaal worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de Green Deal Zorg, en het energieloket ‘Jouw
huis slimmer”.

3.

Aanpak voor (en) het organiseren van de aanbodkant van marktpartijen (bijvoorbeeld one-stop-shop
isolatie)

4.

Wegnemen van belemmeringen voor het realiseren van energiebesparing of zon op daken. Zoals
belemmeringen in beleid of arrangementen die aanbieden die het eenvoudiger maken om aan
bepaalde eisen te voldoen (bijvoorbeeld eisen natuuronderzoek bij isolatie).

3 Randvoorwaarden, beperkingen en uitgangspunten
De randvoorwaarden, beperkingen en uitgangspunten worden uitgebreid beschreven in
bijlage 3 en de startnotitie. Hier beperken we ons tot de algemene randvoorwaarden en
enkele in het oog springende punten uit de startnotitie.
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Algemene randvoorwaarden
1. We conformeren ons aan de landelijke planning. Dit betekent dat we op 1 juni 2020 een
ontwerp-RES voor doorrekening door PBL aanbieden. Op 1 maart 2021 dient in de regio
de definitieve RES (RES 1.0) vastgesteld te zijn. Na vaststelling door de deelnemende
lokale overheden zal de RES geborgd worden in het omgevingsbeleid van de decentrale
overheden. De projecten binnen de RES dienen tot uitvoering te komen en de RESsen
zullen iedere twee jaar herijkt worden.
2. We realiseren een RES waarvoor optimaal draagvlak bestaat binnen de regio U16, zowel
op overheidsniveau als bij andere stakeholders. Naast de doorrekening door PBL vindt
een kwalitatieve weging plaats door het Nationaal Programma RES (NP-RES). Hierbij
kijkt het NP-RES naar optimaal ruimtegebruik, systeem efficiëntie, bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak.
3. In onze onderlinge samenwerking en in de uitwerking van de beoogde resultaten, tonen
we helderheid, betrouwbaarheid en transparantie.
Een selectie uit de overige randvoorwaarden en uitgangspunten. Onderstaande teksten zijn
overgenomen uit de startnotitie (paragraaf 2.2.).
De RES sluit aan bij de landelijke doelstelling zijnde 49% CO2 reductie in 2030. We
beseffen ons dat dit betekent dat we na 2030 een additionele opgave hebben om de
doelstelling in 2050 (-95%) te realiseren. Als onderdeel van de landelijke doelstelling
moet er een landelijke opgave van 42 TWh grootschalig opwek in 2030 worden
gerealiseerd. Daarvan is 7 TWh zon op dak en 35 TWh grootschalige opwek op land en
grootschalig op dak >15kwp. We gaan er daarbij vanuit dat de landelijke verdeling zal
leiden tot een opgave voor de regio van 1 tot 2 TWh en we hanteren daarom voor de
ontwerp RES een ondergrens van de in te vullen opgave van 1 TWh .
2. De RES sluit aan bij de landelijke scope. Dit betekent dat de RES 1.0 focust op de
realisatie van duurzame energie in 2030 met een doorkijk naar 2050 met het oog op het
voorkomen van maatregelen die de doelstelling van 2050 in de weg staan. De
verkenningen baseren we daarom op een te onderzoeken ambitie ‘energieneutrale regio
2050’: we onderzoeken in de verkenningen of en hoe 1/3 deel van de ambitie in 2030 (in
de eerste 10 van de totaal 30 jaren tot 2050) kan worden vormgegeven.
3. De toevoeging van grootschalige energieopwek aan gebieden vindt op zorgvuldige wijze
plaats, waarbij de ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de afweging is. Daaronder valt
bijvoorbeeld ook geluidshinder of de kwaliteit van de ondergrond en water. De afweging
voor het toevoegen van grootschalige energieopwekking vindt plaats in relatie tot de
andere regionale opgaven (woningbouw, mobiliteit, groen en landschap, economie),
bijvoorbeeld via het Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
4. De lokale omgeving ervaart ook voordelen van duurzame energieprojecten en we zoeken
actief naar duurzame energie-oplossingen waarmee we win-win situaties kunnen
creëren. We streven naar wederkerigheid; een goede samenhang van lusten en lasten en
naar wederkerigheid in de interbestuurlijke verhoudingen. Dat is op meerdere manieren
denkbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over financiële lusten en lokaal eigenaarschap en
zeggenschap, over het oplossen van andere ruimtelijke knelpunten of nieuwe
economische kansen rondom duurzame energie. Daarbij kijken we ook naar de
1.
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mogelijkheden om de opbrengsten van energieprojecten in de regio als geheel te
behouden.

4 Relaties met andere projecten en stakeholders
4.1 Complex dynamisch speelveld omgevingsbeleid
De RES wordt opgesteld in een complex en dynamisch speelveld met een grote diversiteit
aan andere ruimtelijke projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau die interacties
hebben met elkaar. Naast de (wettelijke) beleidsinstrumenten met een duidelijke
bevoegdheidsverdeling en vereisten (bijvoorbeeld in het omgevingsbeleid de NOVI, POVI
en GOVI of een eigen beleidsplan van een overheid zoals het Nationaal Energieplan),
werken de verschillende overheden steeds meer samen via diverse samenwerkingsafspraken
zoals via regiodeals, gezamenlijke agenda’s of akkoorden. Naast het omgevingsbeleid in het
kader van de omgevingswet, zijn diverse van dit soort samenwerkingsafspraken en trajecten
in ontwikkeling, waar de RES-overheden bij betrokken zijn, waar zij besluitvormend aan
deelnemen of waar zij initiatiefnemer van zijn. Zie figuur 1. Deze trajecten kennen
verschillende snelheden, verschillende partners en verschillende onderwerpen.
Zowel de RES, REP, MIRT en de POVI zullen (sub)regionale ruimtelijke verkenningen
uitvoeren en afwegingen maken. We werken hierin zoveel mogelijk samen, zodat we 1)
dubbelwerk voorkomen, 2) inwoners en stakeholders zoveel mogelijk in samenhang
benaderen zodat zij weten wanneer zij waar deel kunnen nemen, 3) bestuurders weten
wanneer zij waarover besluiten en integrale afweging en optimalisatie vanuit verschillende
niveau mogelijk is.
Figuur 1: Overzicht samenhang en relaties RES met NOVI, POVI, REP, GOVI
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4.2 Groot en complex veld van stakeholders
De realisatie van de RES kent veel belanghebbenden. Het aantal stakeholders is groot en
deze zijn zeer divers van aard, zoals uit onderstaande eerste inventarisatie blijkt. We maken
een onderscheid tussen stakeholders in de samenleving; RES regio U16 intern; overheid en
overlap. De communicatie en participatie aanpak is toegesneden op deze verschillende
groepen stakeholders. (een uitgebreider overzicht is te vinden in bijlage 5 en bijlage 10)
Figuur 2: Globaal overzicht stakeholders (niet compleet)

Legenda: blauw: overheid extern, oranje: RES-Regio U16 intern, groen: samenleving, grijs:
overlap

5 Werkafspraken
De werkafspraken en sturingsfilosofie worden in bijlage 6 uitvoerig besproken. Belangrijke
punten uit dit overzicht zijn de volgende:
Sturingsfilosofie
• We zijn overheden met eigen verantwoordelijkheden – manier van samenwerken is cocreatie.
• We werken vanuit mandaat – vanuit opdrachten: vanuit de bestuurlijk opdracht (raden,
staten, ab) starnotitie en vanuit de bestuurlijke opdracht (colleges, db) vanuit plan van
aanpak. En de bestuurlijke trekkers en ambtelijk opdrachtgevers vanuit het mandaat
gegeven door de bestuurstafel. Met dit plan van aanpak wordt mandaat verleend
conform de rolbeschrijvingen en de bestuurlijke en werkorganisatie.
• We hebben een open samenwerking en we kunnen lastige dingen benoemen met elkaar,
ook als het spannend wordt in de besluitvorming.

11

•
•

•

•

We maken afspraken over besluitvormingsprocessen en committeren ons daar ook aan.
Als we kijken naar het beschikbare tijdpad om te komen tot een ontwerp-RES 1.0, dan is
dit zeer krap. Het streven is om een zo vergelijkbaar mogelijk proces voor alle
besluitvormende organen te doorlopen zodat deze op basis van dezelfde informatie
kunnen sturen, waarbij we de deadlines voor de deelproducten van de RES landelijk
worden gehaald. We vragen daarom de griffies of zij af willen stemmen over het
besluitvormingsproces van de raden/staten en AB.
De stappen die we zetten om tot een ontwerp RES en een concept bod voor duurzame
elektriciteit (en later definitief RES) te komen richten zich erop om de meerwaarde van
regionale samenwerking in de energietransitie te duiden en (onder andere via het REP)
verbindingen tussen regionale maatschappelijke opgaven in beeld te brengen.
De stappen die lokaal zijn gezet of worden gezet, bijvoorbeeld om als gemeente
klimaatneutraal te worden, worden als input bij de totstandkoming van de ontwerp RES
meegenomen.

Uitgangspunten governance en werkstructuur RES U16
• Uitgangspunt voor de RESU16 is de samenwerking van zestien gemeenten, vier
waterschappen en de provincie. De deelnemende gemeenten, waterschappen en
provincie zijn gelijkwaardige partners binnen de RES.
• Daarnaast heeft Stedin een aparte status binnen de RES. Een essentieel onderdeel van de
RES is het energie-infrastructuurplan. De afstemming van de planning en investeringen
in de infrastructuur kent een nauwe samenhang met de planning en aanpassing van
ruimtelijke kaders door overheden. Dit betekent dat de besluitvorming van Stedin op
infrastructuur en besluitvorming van overheden op omgevingsbeleid niet van elkaar los
gezien kunnen worden.
• Deelnemende overheden committeren zich aan het regiobelang en aan een gezamenlijke
werkwijze die het mogelijk maakt om de RES 1.0 binnen de gestelde kaders te realiseren.
Dit behelst onder andere de bereidheid om eigen bestaande kaders en uitgangspunten
die de praktische haalbaarheid van duurzame energie in de RES 1.0 kunnen belemmeren
ter discussie stellen. Daarnaast houdt dit in dat deelnemende overheden zich
committeren aan het afwegen van hun eigen keuzes tegen de belangen voor de regio c.q.
andere gemeenten om zo te komen tot een blijvende synergie.
• De besluitvorming over de RES vindt plaats door de deelnemende gemeenten,
waterschappen, provincie. In de RES zullen veel belangen en waarden samenkomen en
waar het niet lukt om deze te verenigen zal van de besturen van de deelnemende
overheden gevraagd worden om de belangen tegen elkaar af te wegen. We kiezen er
daarom voor de besluitvormingsrol alleen bij de overheden neer te leggen.
• We claimen de energietransitie niet als overheden. De energieopgave is van iedereen. Op
regionaal niveau betrekken we (regionaal) georganiseerde stakeholders bij de
strategievorming. Op lokaal niveau informeren en betrekken de lokale overheden
inwoners, organisatie en bedrijven zoals dat past in de lokale samenwerking en cultuur.
De lokale overheden worden hierin op basis van hun behoeften ondersteund door de
RES-regio U16.
• We geven de organisatie en werkwijze zo vorm dat er op basis van deskundigheid
onderzoeken en adviezen vorm worden gegeven. Dat de bestuurders in positie worden
gebracht om bestuurlijke keuzes te maken en we hen ontlasten van de managerial taken.
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6 Projectorganisatie
De beoogde bestuurlijke en werkorganisaties voor de RES-Regio U16 staat schematisch
weergegeven in Figuur 3 en is uitgebreid beschreven in bijlage 7.

Figuur 3: Overzicht bestuurlijke en werkorganisaties

In Figuur 4 wordt het kernteam nader uitgewerkt.
Figuur 4: Organisatie kernteam
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We gaan ervan uit dat er 5 a 6 Fte capaciteit op regioniveau nodig is gedurende de looptijd
van het project (2 jaar inclusief besluitvorming definitief RES). De capaciteit op regio U16niveau is in blauw weergegeven, die op lokaal niveau in oranje. De capaciteit op lokaal
niveau is niet opgenomen in het indicatief budget. Indicatie van de benodigde ‘lokale’
capaciteit is 0,4 – 1.0 fte per organisatie, afhankelijk van (de mate van) deelname aan
werkgroepen en sessies. Medewerkers voor het kernteam worden in eerste instantie
geworven vanuit de deelnemende organisaties aan RES-Regio U16. Mochten er
medewerkers vanuit de organisaties naar het kernteam RES U16 gaan, dan vindt hiervoor
vergoeding plaats. Indien via interne werving niet tijdig medewerkers met een passend
profiel geworven kunnen worden, werven we extern. We streven daarbij naar een goede mix
van interne en externe medewerkers en naar een complementair team. In bijlage 10 staan
competentieprofielen voor de functies in het kernteam beschreven.
Rol
Bestuurlijk trekkers
• Gemeenten (2)
• Provincie (1)
• Waterschap (1)
Ambtelijke opdrachtgevers
• Gemeenten (2)
• Provincie (1)
• Waterschap (1)
Kernteam
• Programmamanager
• Projectleider elektriciteit
• Projectleider warmte
• Strateeg participatie/ communicatie
• Medewerker participatie/ communicatie
• Project-ondersteuner
Facilitator onderhandelingen
Ambtelijk brede groep
• Leden ambtelijk brede groep (1 lid per gemeente, waterschap en provincie en
Stedin)
Adviesgroep communicatie
• Communicatieadviseurs van deelnemende organisaties(1 lid per gemeente,
waterschap en provincie en Stedin)
Overige medewerkers deelnemers RES-regio U16 – gedurende beperkte tijd per persoon
• Overige medewerkers functies b.v. ruimtelijke expertise, infrastructuurplannen
(Stedin, Tennet) proces (voor werkgroepen, sessies etc).
• Organisatie participatie met lokale stakeholders/inwoners (facultatief)
In aanvulling op bovenstaande kan op specifieke onderwerpen of voor specifieke (tijdelijke)
rollen externe capaciteit worden ingehuurd. Ook kan er gevraagd worden om interne
ondersteuning vanuit een of meer van de deelnemers bij hele specifieke onderwerpen,
bijvoorbeeld bij inkoop van producten/diensten, toetsen van juridische vraagstukken, en
dergelijke.
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7 Besluitvorming en betrokkenheid gemeenteraden,
Provinciale Staten en ABs
We informeren gemeenteraden, Provinciale Staten en ABs tussentijds over de voortgang.
Besluitvorming vindt plaats conform hetgeen is vastgesteld in de startnotitie.
De volgende drie producten leggen we voor aan de gemeenteraden, provinciale staten en
AB´s:
1.
Startnotitie RES U16
2.
Ontwerp RES en concept bod voor duurzame elektriciteit
3.
Definitieve RES en definitief bod voor duurzame elektriciteit
We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
•
Het streven is om een zo vergelijkbaar mogelijk proces voor alle besluitvormende
organen te doorlopen zodat deze op basis van dezelfde informatie kunnen sturen, waarbij
we de deadlines voor de deelproducten van de RES landelijk worden gehaald. We vragen
daarom de griffies of zij af willen stemmen over het besluitvormingsproces van de
raden/staten en AB.
•
De stappen die we zetten om tot een ontwerp RES en een concept bod voor duurzame
elektriciteit (en later definitief RES) te komen richten zich erop om de meerwaarde van
regionale samenwerking in de energietransitie te duiden en (via het REP) verbindingen
tussen regionale maatschappelijke opgaven in beeld te brengen.
•
De stappen die lokaal zijn gezet of worden gezet, bijvoorbeeld om als gemeente
klimaatneutraal te worden, worden als input bij de totstandkoming van de ontwerp RES
meegenomen.
De gemeenteraden, Provinciale Staten en ABs worden tussen tijds geïnformeerd door middel
van bijeenkomsten (U10beraadt of andere vormen), een informatiebrief (november 2019 en
oktober 2020) . Daarnaast wordt onderzocht hoe ontmoetingen en gesprekken tussen raden
kunnen plaats kan vinden bijvoorbeeld bij de ontwikkeling scenario’s voor duurzame
elektriciteit.
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8 Planning
Onderstaand Figuur 5 geeft de beoogde planning weer conform de deadlines die genoemd staan in het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is
gepresenteerd. In deze planning staan de belangrijkste op te leveren producten, mijlpalen en fasering (oranje lijn governance, blauw
elektriciteit, groen warmte) n het participatieproces (groen gearceerd)weergegeven.
Figuur 5: Planning RES 1.0
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9 Indicatief budget en beoogde dekking (voorstel)
Regionaal deel
Onderstaande tabel geeft het indicatieve budget voor de RES 1.0 en de beoogde dekking
daarvan weergegeven voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Budget is benodigd voor capaciteit (5
a 6 fte voor het kernteam RESU16) en voor out of pocket kosten zoals voor onderzoek/
verkenningen en voor communicatie/participatie (regionaal en ondersteuning van lokaal met
o.a. toolkit). Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat de relevante energie-infastructuuranalyses
door de netbeheerders plaats vinden.
Jaar
2019
2020
2021
TOTAAL

Indicatief budget
Beoogde dekking
€ 600.000,- € 600.000 Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord
€ 1.000.000,- € 600.000 Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord
€ 400.000 Bijdragen door betrokken partijen
€ 1.000.000,- € 600.000 Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord
€ 400.000 Bijdragen door betrokken partijen
€ 2.600.000,-

De beoogde verdeling van de bijdrage door betrokken partijen is als volgt:
•
•
•
•

Provincie Utrecht: 1/4
Gemeente Utrecht: 1/4
Waterschappen: 1/8
Gemeenten (15 overig): 3/8 te verdelen naar rato van inwoneraantal

Op basis van het indicatieve budget en de verwachtte bijdrage uit het Nationaal
Klimaatakkoord voor de RES betekent dat voor 2020 en voor 2021:
•
•
•
•

Provincie Utrecht: € 100.000,Gemeente Utrecht € 100.000,Waterschappen: € 50.000,Gemeenten (15 overig): : € 150.000,-

Lokaal deel
Bij deelnemende partners is daarnaast capaciteit nodig voor deelname aan de ambtelijke
brede groep, deelname aan de adviesgroep communicatie en deelname relevante
werkgroepen of sessies, leveren van input en verbinden van de RES met de relevante
personen in de eigen organisatie. Indicatie van de benodigde capaciteit is 0,4 – 1.0 fte per
organisatie, afhankelijk van (de mate van) deelname aan werkgroepen en sessies. Daarnaast
zijn er lokaal capaciteit en middelen nodige voor de participatie en communicatie op lokaal
niveau niveau (en voor de in 2021 verplichte gemeentelijke wartetransitievisie).
In het Nationaal Klimaatakkoord wordt voor de periode 2019 tot en met 2021 € 50 miljoen
per jaar ter beschikking wordt gesteld voor de totstandkoming van de Transitievisie Warmte
en voor het realiseren van de RES (pg 31, klimaatakkoord). Deze middelen zijn aanvullend
op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen
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Aardgasvrije Wijken en de RES. Het is op het moment van schrijven niet bekend hoe de € 50
miljoen over gemeenten verdeeld wordt.

Risico’s en mitigerende maatregelen
De RES 1.0 dient gerealiseerd te worden in een kort tijdbestek, in afstemming met veel
partijen, met een groot aantal stakeholders te betrekken en dient inhoud te bevatten die nog
niet eerder gestructureerd in beeld is gebracht. Een dergelijke complexiteit brengt risico’s
met zich mee. Om hierop zo goed mogelijk te kunnen anticiperen, hebben we een overzicht
gemaakt van risico’s, de kans dat deze zich voordoen (K), de impact (I) als ze zich voordoen
en mitigerende maatregelen vertaald in acties die we kunnen treffen om kans of impact zo
gering mogelijk te laten zijn. Een volledig overzicht, inclusief mitigerende maatregel, is
weergegeven in bijlage x.
Risico
Geen (of enorm vertraagd) geaccordeerd
Klimaatakkoord, of geen budget vanuit Rijk
Verhoging opgave duurzame elektriciteit op
land.
Ambitie Klimaatakkoord wordt verhoogd van
49% CO2 reductie naar 55% CO2 reductie
wanneer de Europese doelstelling wordt
verhoogd. Dit zou al in 2020 kunnen
veranderen en kan leiden tot een verhoging
van de opgave duurzame elektriciteit op land.
In 2021 wordt besloten over eventuele
opschaling duurzame elektriciteit i.v.m.
aanvullende elektriciteitsvraag.
Nadat RES en concept bod is vastgesteld blijkt
gewenste netwerkuitbreiding/ aansluiting niet
(op korte termijn) mogelijk.

K
M

I
H

M

M

M

H

Geen eenduidig inhoudelijk regionaal besluit
(verschillende visies)

M

H

RES bod niet op tijd gereed door gebrek aan
uitlijning bestuurlijke processen

H

H

RES bod niet op tijd gereed door politieke
ontwikkelingen, of gebrek aan vertrouwen of
solidariteit
- Ambtenaren
- Wethouders
- Colleges
- Raden

M

M

M
L
M
H

H
H
H
H

Acties
Vooraf bespreken en aangeven wat voor
budget hier dan voor beschikbaar gaat zijn.
Opnemen /hanteren hogere onderzoeksambitie
dan minimum verwachte ondergrens voor
verkenningen (is al zo opgenomen in
startnotitie)

Opnemen Stedin ambtelijk brede groep en in
bestuurstafel (is opgenomen in PvA)
Organiseren bestuurlijk overleg Stedin en
Tennet met bestuurlijke trekkers
Projectstart organiseren op ieder betrokken
niveau (bestuurstafel, bestuurlijke trekkers,
ambtelijk opdrachtgevers en ambtelijk brede
werkgroep), waarbij dit onderwerp onder
begeleiding van professionele facilitator wordt
besproken.
Gedurende de zomer 2019 uniform
besluitvormingsproces uitwerken samen met
griffie.
Op ieder niveau projectstart organiseren.
Regelmatige teambijeenkomsten op voorhand
al inplannen. Proactieve communicatie
(projectrapportage of nieuwsbrief e.d.)
inrichten. Voorzien vanuit
projectmanagement.
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Warmtebedrijven beïnvloeding door
onderhuidse commerciële belangen (gebrek
aan marktmechanisme)

M

M

Bewoners: woede, dreiging

L

H

Bewoners: gebrek aan draagvlak, onenigheid
over keuzes, onrust over eigen rol

H

Geen keuze/beslissing technologie door
afwachten nieuwe ontwikkelingen

H

L
M
H
**
L/
H

Veelvoud aan meetmodellen en –methodieken

H

L/
M

Kennistraject Warmte opzetten met extern
bedrijf. Bespreken met NP RES budget
kennisopbouw, gebruikmaken externe pool.
Via ambtelijk brede groep overzicht maken
contactpersonen Stedin.
Projectleider en strateeg participatie leggen
contact Drenthe om te leren van hun
ervaringen.
Begeleiding en training van bestuurders
organiseren? Kijken of dit in budget
opgenomen moet worden
Kennisopbouw via scholing, NP RES vragen
om bijvoorbeeld e-learning cursus. Meenemen
innovatie in RES 2.0.
NP RES vragen dit te coördineren.
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Bijlage 1: Toelichting aanleiding, visie en doelstellingen
Regionale Energiestrategieën: invulling nationale opgave in regio’s
Door de afspraken in het onderhandelingsakkoord Klimaatakkoord (21 december 2018) zijn
decentrale overheden onderdeel van de nationale opgave om aan de internationale
klimaatafspraken zoals vastgelegd in het Parijsakkoord te voldoen. In Nederland betekent dit een
vermindering van de CO2-uitstoot van tenminste 49% in 2030 en van 95% in 2050 ten opzichte van
het niveau in 1990. De energietransitie wordt niet alleen gedreven door de afspraken die
voortvloeien uit het akkoord van Parijs; ook de keuze om te stoppen met de gaswinning in
Groningen is een belangrijke drijfveer voor de energietransitie.
In het Klimaatakkoord is afgesproken is dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s
invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES). De
RES moet tenminste inzichtelijk maken welk deel van de nationale opgave voor 2030 in de regio
vorm krijgt én dient aannemelijk te maken dat deze ook voor 2030 gerealiseerd gaat worden. De
inspanningen die decentrale overheden daarvoor moeten leveren, zijn daardoor groter en minder
vrijblijvend dan voorheen.
De opgave is niet alleen een bestuurlijk-juridische, technische of financiële uitdaging. Het
uitvoeren van het energiebeleid is vooral een maatschappelijke opgave. Gemeenten,
waterschappen en provincie spelen hierin een cruciale rol. Dit vraagt samenwerking tussen de
verschillende overheden op regionaal niveau voor een opgave waar tot nu toe met name vanuit
eigen rollen en ambities aan werd gewerkt. Dit betekent in de RES-regio U16 een samenwerking
tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen, en de provincie Utrecht (zie de startnotitie voor een
overzicht van de RES-regio U16). Daarbij hebben de publieke netbeheerders een bijzondere rol in
de samenwerking. In de regio U16 werken gemeenten, provincie en waterschappen ieder al
geruime tijd met de samenleving aan projecten en beleid op het gebied van energie. Vanuit hun
eigen rol hebben de lokale overheden hiervoor ambities geformuleerd en werken ze steeds vaker
samen om deze ambities te halen. Vanuit het adagium: we doen lokaal wat lokaal kan en we
werken regionaal samen waar dit meerwaarde oplevert.

Visie op RES vanuit de regio U16
Er is gekozen voor een samenwerking in U16 verband omdat al langer in deze vorm op
duurzaamheid wordt samengewerkt. Vanuit de netwerkgerichte samenwerking werkt de
netwerkorganisatie U16 in dit verband ook samen aan het invullen van opgaves rondom de
woningbouw, mobiliteit, economie en groen en landschap. Door ook voor de energieopgave voor
deze regio te kiezen, zijn er mogelijkheden om integrale afwegingen vanuit ruimtelijke kwaliteit te
maken. Dit biedt ook kansen om op een meer kosteneffectieve wijze de energietransitie vorm te
geven. Daarnaast is de RES nauw verbonden met de opgave voor de gebouwde omgeving
(aardgasvrije wijken) en de woningmarktregio. De RES brengt het aanbod van duurzame
energiebronnen in beeld, waaronder warmte. Met de samenwerking binnen de RES kunnen
gemeentegrens overstijgende warmtebronnen optimaal worden ingezet. Denk aan geothermie,
thermische energie uit oppervlaktewater en de beperkte beschikbaarheid van biomassa.
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Het RES U16 gebied is het gebied waarin de RES U16 met elkaar de strategie voor energie vormt.
Echter, ook projecten gezamenlijk met andere RESsen kunnen onderdeel van deze strategie zijn.
Denk bijvoorbeeld aan het oogsten van een warmtebron die de RES-grens overstijgt. De RES U16
werkt vanuit de opgave en wat daarvoor nodig is. De RES en de RES-regio zijn geen doelen op
zich. Voor het opstellen van de RES gaat de regio RES U16 uit van haar eigen kracht. We vormen
een RES die bijdraagt aan de kwaliteiten en identiteit van deze regio en zetten dus in op Healthy
Urban Living (Gezond Stedelijk Leven) en een Vitaal Buitengebied.

Doelstellingen van RES 1.0 vanuit Regio U16
We onderschrijven de landelijke doelstelling van ten minste 49% CO2 vermindering in 2030 ten
opzichte van 19902 en ten minste 80-95% CO2 vermindering in 2050 en dat daarvoor in 2030 in
totaal 84 TWh gerealiseerd dient te worden, waarvan 42 TWh op land (35 TWh grootschalig
grondgebonden of grootschalig zon op dak (>15kwp) en 7 TWh zon op dak kleinschalig). In figuur
1 staat weergegeven wat in de RES 1.0 opgeleverd dienen te worden.
Figuur 1: Overzicht op te leveren onderdelen RES 1.03

2

Mogelijk wordt deze ambitie nog verscherpt naar ten minste 55%. In dit document spreken we over CO 2 vermindering, opwek van
duurzame energie in TWh door elkaar. Met vervanging van fossiele energie door duurzame energie vermindert de CO 2 uitstoot. De CO2
uitstoot vermindert ook door energiebesparing. Een TWh is 109 KWh. Een huishouden gebruik gemiddeld 3500 KWh stroom per jaar.
3

* Een netwerkanalyse van de energie-infrastructuur die in samenspraak met de beheerder is opgesteld. Hierin is het bestaande en
toekomstige netwerk uitgewerkt op basis waarvan de locaties en zoekgebieden kunnen worden aangesloten. Hierin zijn de
consequenties inzichtelijk gemaakt voor ruimtelijke inrichting, bekostiging en planning.
** De Regionale Structuur Warmte is een voorstel voor de regionale verdeling van warmte met daarin opgenomen hoe warmte aanbod,
de warmtevraag en de infrastuur op regionaal niveau met elkaar kunnen worden verbonden en wat hierin de ambitie is.
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In lijn met het Nationale Klimaatakkoord focussen we onze eerste RES (RES 1.0) op:
•

Een Regionale Strategie voor Duurzame Elektriciteit gericht op de opwek van duurzame
elektriciteit die we in de regio in 2030 gerealiseerd willen hebben met de daarbij behorende
projectlocaties, zoekgebieden, opslag en infrastructuur. We willen daarbij extra inzetten op zon
op dak.

•

Een Regionale Strategie voor Duurzame Warmte voor de gebouwde omgeving. Deze
beschrijft de (ruimtelijke) beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale
warmtevraag in de regio en beschrijft de bestaande en geplande infrastructuur voor de warmte
om te komen tot afwegingskaders en afspraken ten aanzien van de verdeling van duurzame
warmtebronnen in de regio. De Regionale Strategie voor duurzame warmte is ondersteunend
aan de warmteplannen en transitievisies die door de gemeenten worden opgesteld. We willen
daarbij ook meteen sterk inzetten op het faciliteren van energiebesparing door isolatie in de
gebouwde omgeving.

•

De verbinding tussen de Regionale Strategie Warmte en de Regionale Strategie Elektriciteit.
Zo kan een strategie warmte door optimaal benutten van bestaande warmtebronnen te
verkiezen boven verwarmen van gebouwen door elektrificeren de duurzame
elektriciteitsopgave van de regio beperken. En zo is de keuze voor inzet van daken voor
thermische energie f elektrische energie onderdeel van beide strategieën.
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Bijlage 2: Producten en deelproducten die we opleveren in RES 1.0
Het project RES-regio U16 levert in aanvulling op en meer in detail ten aanzien van het bovengenoemde de onderstaande producten op. ‘
Hoofdproduct
Startnotitie (reeds opgeleverd)
Plan van aanpak (onderliggend)
Procesbeschrijving

Regionale Strategie Duurzame
Elektriciteit
1. Notitie opgave duurzame
elektriciteit

2.

Notitie bandbreedte
grootschalige duurzame
elektriciteit

Toelichting

Deelproducten

Fase
Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase

Beschrijft de opgave voor
duurzame elektriciteit en het deel
dat al gerealiseerd en/of gepland
is

a. Geactualiseerde energieanalyse
b. Overzicht gerealiseerde grootschalige
duurzame elektriciteitsopwekking in
regio (zon, wind en zon op grote daken
> 15 kWp)

Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT en concept
POVI

Beschrijft de bandbreedte en
bouwstenen voor duurzame
elektriciteit op basis van
verkenningen.

Verkenningen 2030-2050 potentie
grootschalige duurzame elektriciteit op
basis van:
i. maximale energieopbrengst
ii. energie infrastructuur
iii. huidige provinciaal en
gemeentelijk beleid,
iv. energielandschappen (ruimtelijke
inpassing en ordeningsprincipes) –
levert verschillende
energielandschappen per

Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT en concept
POVI

Beschrijving processtappen,
betrokkenen,
raadsbetrokkenheid,, planning
(weekniveau) en zwaluwstaarten
met planning REP/MIRT en
POVI.

23

3.

Notitie scenario’s om regionale
opgave te beleggen

Beschrijft scenario’s met
haalbaarheid en kansrijkheid,
dilemma’s en risico’s inclusief
potentiële zoekgebieden o.b.v.
regionale participatie en
gesprekken (inclusief
infrastructuur).

a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
4.

Strategie ‘bod’ duurzame
elektriciteit

5.

Ontwerp RES elektriciteit met
concept bod voor duurzame
elektriciteit

De strategie voor het aanbod van
de regio en gesprek met het NPRES / andere regio’s
Ontwerp RES-elektriciteit met
concept bod voor duurzame
elektriciteit (de invulling van
duurzame elektriciteit in de regio

landschapstype met kwantificering
opbrengst
Inventarisatie grondbeleid en –positie
Gesprekken met
i. Regionaal belanghebbenden zoals
investerende partijen
ii. Netbeheerders
iii. Gemeenten (tijd wordt in het
proces ingebouwd indien
gemeenten lokale gesprekken
willen voeren en input mee willen
nemen)
iv. Gemeenteraden, Staten, ABs met
elkaar
v. REP en POVI
Ruimtelijk afwegingskader in relatie tot
REP en POVI/GOV
Ruimtelijke uitgangspunten duurzame
elektriciteit waarbij we oog houden
voor het specifieke gebiedtype (bos,
stedelijk etc.) waar het over gaat
Potentiële zoekgebiedenkaart inclusief
grondposities
Impactanalyse energieinfrastructuur op
‘geselecteerde’ scenario’s
Scenario’s (hoofdproduct)

Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT en concept
POVI

Ontwerp RES

Voorstel voor één of meerdere scenario’s in
de vorm van een ontwerp RES en concept
bod voor besluitvorming raden, staten,
ab’s..
Bevat ten minste
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Ontwerp RES

in 2030 inclusief infrastructuur
plan met energieopslag)

6.

Voorstel voor proces fase tot
RES 1.0 en definitief bod

Regionale Strategie Duurzame
Warmte
1. Notitie opgave warmte
(potentieel aanbod en vraag)

Beschrijving proces hoe om te
gaan met rest opgave vanuit
Nationaal Programma (bekend op
1 oktober 2020) en hoe duurzame
elektriciteits opgave regio in
concept bod door te vertalen
zodat het (uiteindelijk) kan leiden
tot vastlegging in
omgevingsvisies en plannen.

i.

Inzicht in opwekpotentieel
grootschalige duurzame
elektriciteit inclusief ‘hardheid’ van
potentieel
ii.
Zoekgebieden (bij voorkeur op
kaart)
iii.
Infrastructuur-impactanalyse van
beoogde opwekpotentieel
iv.
Beschrijving scenario’s.
Voorstel voor besluitvorming raden,
staten, ab’s..

Ontwerp RES

Deelproducten
Beschrijving van de
(kwantitatieve) opgave warmte
met daarin een overzicht van alle
beschikbare (grootschalige)
warmtebronnen en warmtevraag
binnen de regio, een inschatting
van de bruikbaarheid van de
bronnen binnen de regio in tijd en
geld een overzicht van de
bestaande en geprojecteerde
infrastructuur voor warmte.

a.

Overzicht van de huidige vraag naar
warmte en de ontwikkeling van deze
vraag
b. Overzicht alle beschikbare
(grootschalige) warmtebronnen, de
potentie (en de rendabele winbaarheid;
tijd-geld) van duurzame
warmtebronnen.
c. Verkenning inzet warmtebronnen in
relatie tot de (ontwikkeling van de)
vraag 2030-2050.
d. Infrastructuur-impactanalyse van
beoogde potentieel inclusief projecties
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Ontwerp RES
Input voor REP/MIRT, POVI en
gemeentelijke Transitievisies Warmte

2.

Samenwerkingsagenda warmte
(koppeling vraag en aanbod;
warmte toewijzing)

Procesvoorstel hoe de regio
beschikbare bronnen,
warmtevraag en infrastructuur
logische efficiënt en betaalbaar
denkt te gaan koppelen en hoe de
stakeholders daarin worden
betrokken (met uitgangspunt
primaat aardgasvrij ligt bij
gemeenten).

a.

Samenwerkingsagenda warmte gericht
op logische efficiënt en betaalbaar
koppelen vraag en aanbod. Met als
onderdelen voor de agenda:
i.
Verkenning optimale benutting van
aquathermie met name langs de
doorgaande waterwegen (Lek,
Amsterdam Rijn Kanaal, Krommeen Oude Rijn) Beschrijving
scenario’s, voorstel voor te
hanteren strategie en eindproduct
richting NP RES
ii.
Verkenning benutting van het
bestaande warmtenet in
Utrecht/Nieuwegein en de
groeimogelijkheden (incl. voeding
door warmtebronnen) binnen
Utrecht/Nieuwegein en naar
omliggende gemeenten.
iii.
Verkenning uitbreiding van de
geothermiepotentie. Op dit
moment wordt onderzocht wat de
mogelijkheden voor aardwarmte in
de Utrechtse regio zijn. Daarbij
wordt nu vooral gedacht aan het
warmtenet in Utrecht en enkele
grotere kantorenlocaties in Utrecht.
Maar als aardwarmte kansrijk is,
dan zijn er meer projecten
iv.
De kansen voor biogasproductie in
de regio en het aanwijzen van
voorkeursgebieden (bijv.
historische binnensteden of
procesindustrie).
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Ontwerp RES en iteratief gerelateerd
(input en output) aan gemeentelijke
Transitievisies Warmte

3.

Onderzoek en
kennisontsluiting warmte

Governance en overige resultaten
1. Werkorganisatie en
governance RES U16

2.

Diverse producten ter
ondersteuning
besluitvormingsprocessen
gemeenten, provincie en
waterschappen

3.

Participatie en communicatie

Gezamenlijke kennisontwikkeling
alternatieven voor aardgas zowel
verder onderzoek naar nieuw te
ontsluiten nog onbekende
bronnen (2.5.2 c in startnotitie) als
onderzoek naar alternatieven op
gebouw en wijkniveau vanuit
perspectief haalbaar en betaalbaar
(2.5.2.a in startnotitie)

a) Onderzoek naar en kennisverzameling
van alternatieven voor aardgas,
haalbaarheid en betaalbaarheid
(startnotitie 2.5.2 a)
b) Onder naar nieuw te ontsluiten nog
onbekende bronnen : zie verkenningen
samenwerkingsagenda
c) Onderzoek naar warmte-opslag
d) Monitorings- en evaluatiemodel t.b.v.
monitoring van de lokale transitievisies
met oog op kansen voor samenwerking
en gevolgen voor regio/andere
gemeenten (suboptimale oplossingen
vanuit regioperspectief)

Definitief RES

Inrichting van de werkorganisatie
en governance en een beschrijving
daarvan.

Organisatie en voorbereiding van
a. Overleg Ambtelijk Opdrachtgevers
b. Overleg Bestuurlijke Trekkers
c. Gecombineerd overleg Opdrachtgevers
en Trekkers
d. Overleg Ambtelijk Brede Groep
e. Overleg Adviesgroep Communicatie
a. Noties
b. Voorbereiding en organisatie
bestuurstafel KNR/ RESU16
c. Voorbereiding en organisatie
bestuurdersdagen RESU16
d. Q en As / factsheets
a. Participatie regionaal met regionaal
georganiseerde stakeholders
i. Stakeholder gesprekken per
‘belang’
ii. Uitwerking rol stakeholders op
basis van startbijeenkomst en

Ontwerp RES (beschrijving)

Notities zoals notitie hoe
omgegaan reacties raden
startnotitie, beslispunten notitie
bestuurstafel, oplegbrieven,
concept college/ raadsvoorstellen
etc.
Participatie op regionaal niveau
met regionaal georganiseerde
stakeholders en faciliteren en
betrekken uitkomsten participatie
op lokaal niveau door gemeenten.
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Continu

Ontwerp RES (beschrijving) en
Definitief RES (beschrijving)

Participatie /communicatie
deelnemende organisaties
(besturen, ambtenaren)
Diverse producten en verweven
met andere producten.
b.

c.

d.

e.

4.

Notitie/ handreiking
ruimtelijke uitgangspunten
duurzame energie

stakeoldergesprekken in
elektriciteitsaanpak (o.a. joint
factfinding, deelname
werkgroepen en sessies, ateliers)
en in warmteaanpak bepalen en
uitvoeren.
Faciliteren lokale participatie en
communicatie o.a.
i. Toolkit communicatie
ii. Faciliteren energiedialoog (bijv.
roadshow)
iii. Watt nou
Bepalen hoe lokale participatie
verzameld wordt als input voor
regionaal traject (vorm en momenten)
Communicatie/participatie
gemeenteraden, Staten en ABs.Idem
colleges.
i. Periodiek informeren
ii. Infobijeenkomst, bijvoorbeeld
U10beraadt
iii. Beschrijving rol in aanpak
projecten elektriciteit en warmte
Communicatie/ participatie ambtelijk
breed waaronder ook REP, MIRT,
POVI, GOVIs
i. Periodiek informeren
ii. Infobijeenkomst, bijvoorbeeld
infolunch, presentaties
iii. Beschrijving rol in aanpak
projecten elektriciteit en warmte

Beschrijving van ruimtelijke
uitgangspunten voor duurzame
energie in de regio (inclusief

Concept bij Ontwerp RES
Definitief bij RES 1.0
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infrastructuur) waarbij we oog
houden voor het specifieke
gebiedtype (bos, stedelijk etc.)
waar het over gaat.
5.

Notitie/handreiking lokaal
profijt / win-win situaties/
lusten en lasten

Beschrijving mogelijkheden
lokaal profijt/ win-win/ lusten en
lasten verdeling en wat daarvoor
geregeld moet worden

a.

b.

6.

Aanpak innovatie

Aanpak voor innovaties warmte
en elektriciteit in de regio.

7.

Overdracht RES 1.0 naar
betrokken organisaties
(gemeenten, provincie,
waterschappen, netbeheerder)
voor implementatie en
uitvoering

Vroegtijdig verbinden met en
uiteindelijke overdracht van RES
1.0 voor implementatie in
omgevingsvisies en plannen en
(optioneel) verkenning
samenwerking in implementatie

a.

b.
a.

b.

c.

Verkenning mogelijke mechanismen
voor gemeentegrensoverschrijdende
(verdeel)vraagstukken (faciliterend,
voor relevante gemeenten). Het gaat
dan over verdeling van lusten en
lasten, bijvoorbeeld bij gebruik van
bronnen voor duurzame warmte,
opwekcapaciteit voor duurzame
elektriciteit e.d.
Inventarisatie mogelijke lusten en
lasten en mogelijke win-win situaties
voor zowel interne stakeholders als
stakeholders in de samenleving
Gezamenlijke definitie toepasbare
technieken en (maatschappelijke)
innovaties
Aanpak
Input leveren en ophalen bij
REP/MIRT, POVI, GOVIs,
WarmteTransitievisies
samenwerkingsstrategie ten aanzien
van faciliteren en realiseren van
grootschalige duurzame opwek en
warmtestrategie (optioneel)
Overdracht naar lijnorganisaties in de
reguliere organisaties (gemeenten,
provincie, watersschappen) van
gerealiseerde producten in het kader
van RES 1.0
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Ontwerp RES

Definitief RES

Definitief RES

d. Stresstest uitvoering (capaciteit en
competenties))
e. Plan voor organiseren
uitvoeringscapaciteit
8.

Monitoring van de RES-regio
U16

9.

Aanpak RES 2.0

Advies voor opzet voor
monitoring van de voortgang van
de implementatie van de RES 1.0
in de regio
Aanpak om te komen tot RES 2.0

Definitief RES

Borging zon op dak en energiebesparing
Realisatie en voortgang van de zon op dak en energiebesparing wordt gezien als essentieel voor de politieke en maatschappelijke acceptatie van
een regionale invulling van het op te stellen vermogen duurzame energie op land in de RES 1.0. Het kernteam RESU16 zal deze onderwerpen niet
zelf oppakken en niet uitvoeren binnen de RES, maar zal borgen dat deze taken door andere organisaties opgepakt en uitgevoerd gaan worden
waarbij het streven is dat deze activiteiten z.s.m. tot uitvoering komen. Dat betekent dat zij organisaties zal zoeken om deze taken uit te werken en
de realisatie op te pakken. Dit kunnen verzoeken zijn aan partners in de RES zoals de provincie of de regionale samenwerking Uthuis, aan het
Nationaal Programma RES of maatschappelijke partners bijvoorbeeld de energiecoöperaties of LTO. Indien in het uiterste geval een advies bureau
opdracht verleend dient te worden is dat alleen voor de uitwerking van een aanpak zodat de aanpak opgenomen kan worden in het
uitvoeringsprogramma RES 1.0.
Het kernteam RES U16 zorgt er dus voor dat deze onderwerpen worden belegd, maar levert deze producten niet zelf op. Dit betekent dat deze
producten niet gebudgetteerd zijn en dit plan van aanpak niet aangeeft hoe deze producten worden geleverd. De aanpak voor zon op dak en voor
isolatie kan daarmee leiden tot een extra budget vraag aan betrokken partijen.
Te borgen producten voor zon op dak en energiebesparing
Regionale Strategie Duurzame Elektriciteit
5.

Aanpak op Zon op Dak mogelijkheden (kleiner dan 15 kWp en zon thermisch) . Een aanpak om te
komen te versnelling van zonne-energie op daken bij woningen en kleine utiltiteitsdaken. Gericht op
grotere benutting van beschikbaar dak.

Regionale Strategie Duurzame Warmte
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6.

Aanpak voor besparing van energieverbruik in de tijd inclusief bijbehorende kosten. Er moet in de
regio volop worden ingezet om de warmtevraag te verminderen door bijvoorbeeld isoleren. Hier
werken de gemeenten aan op lokaal en regionaal niveau. Waar dit meerwaarde heeft , kan dit beter op
regionale schaal worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de Green Deal Zorg, en het energieloket ‘Jouw
huis slimmer”.

7.

Aanpak voor (en) het organiseren van de aanbodkant van marktpartijen (bijvoorbeeld one-stop-shop
isolatie)

8.

Wegnemen van belemmeringen voor het realiseren van energiebesparing of zon op daken. Zoals
belemmeringen in beleid of arrangementen die aanbieden die het eenvoudiger maken om aan
bepaalde eisen te voldoen (bijvoorbeeld eisen natuuronderzoek bij isolatie).

Bovenstaande producten worden gerealiseerd vanuit het project RES 1.0. Dit betekent nadrukkelijk ook dat op dit moment geen andere producten
onderdeel zijn van de scope van dit project. Zaken zoals warmteplannen, wijkplannen, en dergelijke worden dus niet vanuit RES 1.0 opgeleverd.
Mocht gedurende de looptijd van het project blijken dat er een noodzaak of wens is om producten toe te voegen of te laten verwijderen, dan zal
met de opdrachtgevers worden besproken hoe hiermee om te gaan. Ook wordt dan besproken wat de verwachte impact op beschikbare mensen,
middelen en op de planning is.
Met ons voorstel voldoen wij aan de eisen van het Rijk. Een belangrijke nuance is wel de plek van de RES in het totale warmteproces. In de
Leidraad veronderstelt het Rijk een soort hiërarchie van de RES boven de gemeenten. In RES U16 leggen we het primaat bij de gemeenten en heeft
de RES een faciliterende functie bij thema’s die doelmatiger gezamenlijk kunnen worden opgepakt of waar schaarse bronnen zo effectief over de
regio verdeeld moeten worden. Hierbij geldt wel het uitgangspunt dat gemeenten rekening houden met de belangen van anderen. Dit betekent
dat plannen van gemeenten en de RES-regio U16 iteratief bekeken zullen worden, om ervoor te zorgen dat er voldoende evenwicht is tussen
belangen van individuele gemeenten en de regio U16. Een tweede belangrijke nuance is dat in de landelijke leidraad voor Transitievisies warmte
de duurzame bron (deels) is verwerkt. In welke mate deze gedetailleerd is en of deze mate van detail voldoende is voor de RES U16, dient te
worden bezien zodra de leidraad bekend is (een 0.8 versie wordt eind september 2019 verwacht en de definitieve versie in maart 20204).

4

Bron: https://servicepuntduurzameenergie.nl/2019/05/meest-gestelde-vragen-over-de-leidraad-transitievisie-warmte/
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Bijlage 3: Randvoorwaarden, beperkingen en uitgangspunten
RES 1.0
De randvoorwaarden, beperkingen en uitgangspunten worden uitgebreid beschreven in deze
bijlage en de startnotitie.
Algemene randvoorwaarden
1. We conformeren ons aan de landelijke planning. Dit betekent dat we op 1 juni 2020 een
ontwerp-RES voor doorrekening door PBL aanbieden. Op 1 maart 2021 dient in de regio de
definitieve RES (RES 1.0) vastgesteld te zijn. Na vaststelling door de deelnemende lokale
overheden zal de RES geborgd worden in het omgevingsbeleid van de decentrale overheden.
De projecten binnen de RES dienen tot uitvoering te komen en de RESsen zullen iedere twee
jaar herijkt worden.
2. We realiseren een RES waarvoor optimaal draagvlak bestaat binnen de regio U16, zowel op
overheidsniveau als bij andere stakeholders. Naast de doorrekening door PBL vindt een
kwalitatieve weging plaats door het Nationaal Programma RES (NP-RES). Hierbij kijkt het NPRES naar optimaal ruimtegebruik, systeem efficiëntie, bestuurlijk en maatschappelijk
draagvlak.
3. In onze onderlinge samenwerking en in de uitwerking van de beoogde resultaten, tonen we
helderheid, betrouwbaarheid en transparantie.
Een selectie uit de overige randvoorwaarden en uitgangspunten; deze teksten zijn overgenomen
uit de startnotitie (paragraaf 2.2.).
1. De RES sluit aant bij de landelijke doelstelling zijnde 49% CO2 reductie in 2030. We beseffen
ons dat dit betekent dat we na 2030 een additionele opgave hebben om de doelstelling in 2050
(-95%) te realiseren. Als onderdeel van de landelijke doelstelling moet er een landelijke opgave
van 42 TWh grootschalig opwek in 2030 worden gerealiseerd. Daarvan is 7 TWh zon op dak en
35 TWh grootschalige opwek op land en grootschalig op dak >15kwp. We gaan er daarbij
vanuit dat de landelijke verdeling zal leiden tot een opgave voor de regio van 1 tot 2 TWh en
we hanteren daarom voor de ontwerp RES een ondergrens van de in te vullen opgave van 1
TWh .
2. De RES sluit aan bij de landelijke scope. Dit betekent dat de RES 1.0 focust op de realisatie van
duurzame energie in 2030 met een doorkijk naar 2050 met het oog op het voorkomen van
maatregelen die de doelstelling van 2050 in de weg staan. De verkenningen baseren we
daarom op een te onderzoeken ambitie ‘energieneutrale regio 2050’: we onderzoeken in de
verkenningen of en hoe 1/3 deel van de ambitie in 2030 (in de eerste 10 van de totaal 30 jaren
tot 2050) kan worden vormgegeven.
3. De toevoeging van grootschalige energieopwek aan gebieden vindt op zorgvuldige wijze
plaats, waarbij de ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de afweging is. Daaronder valt
bijvoorbeeld ook geluidshinder of kwaliteit van de ondergrond en water. De afweging voor het
toevoegen van grootschalige energieopwekking vindt plaats in relatie tot de andere regionale
opgaven (woningbouw, mobiliteit, groen en landschap, economie), bijvoorbeeld via het
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
4. De lokale omgeving ervaart ook voordelen van duurzame energieprojecten en we zoeken
actief naar duurzame energie-oplossingen waarmee we win-win situaties kunnen creëren. We
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streven naar wederkerigheid; een goede samenhang van lusten en lasten en naar
wederkerigheid in de interbestuurlijke verhoudingen. Dat is op meerdere manieren denkbaar.
Het kan bijvoorbeeld gaan over financiële lusten en lokaal eigenaarschap en zeggenschap, over
het oplossen van andere ruimtelijke knelpunten of nieuwe economische kansen rondom
duurzame energie. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om de opbrengsten van
energieprojecten in de regio als geheel te behouden.
Randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de inhoud van de RES 1.0.
1. De RES sluit aan bij de landelijke doelstelling van 49% reductie van CO2-uitstoot in 2030. Als
onderdeel van de landelijke doelstelling moet er een landelijke opgave van 42 TWh
grootschalig opwek op land en dak (35 TWh) en kleinschalig op daken (7 TWh) in 2030 worden
gerealiseerd. We gaan er daarbij vanuit dat de landelijke verdeling zal leiden tot een opgave
voor de regio van 1 tot 2 TWh5 en we hanteren daarom voor de ontwerp RES een ondergrens
van de in te vullen opgave van 1 TWh3. Let op: PBL zal berekenen of de regio’s samen de
nationale opgave gerealiseerd krijgen. Indien dit niet het geval is zal de regio’s gevraagd
worden hun RES zodanig aan te passen zodat de nationale opgave wel gerealiseerd gaat
worden.
2. De RES 1.0 sluit aan bij de landelijke scope en focust dus op de realisatie van duurzame
energie in 2030 met een doorkijk naar 2050. Dit laatste met het oog op het voorkomen van
maatregelen die de doelstelling van 2050 in de weg staan. Na 2030 hebben we een additionele
opgave om de doelstelling in 2050 (-95%) te realiseren. De verkenningen baseren we daarom
op een te onderzoeken ambitie ‘energieneutrale regio 2050’: we onderzoeken in de
verkenningen of en hoe 1/3 deel van de ambitie in 2030 (in de eerste 10 van de totaal 30 jaren
tot 2050) kan worden vormgegeven.
3. De RES draagt sterk bij aan het verkleinen van de opgave voor de regio op de lange termijn
door in te zetten op het verminderen van de energievraag (bijvoorbeeld isoleren). Hier werken
de gemeenten aan op lokaal niveau. Waar dit meerwaarde heeft ondersteunt de RES dit op
regionaal niveau.
4. De toevoeging van grootschalige energieopwek aan gebieden vindt op zorgvuldige wijze
plaats, waarbij de ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de afweging is. Daaronder valt
bijvoorbeeld ook geluidshinder of de kwaliteit van de ondergrond en water. De afweging voor
het toevoegen van grootschalige energieopwekking vindt plaats in relatie tot de andere
regionale opgaven (woningbouw, mobiliteit, groen en landschap, economie), bijvoorbeeld via
het Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
5. We streven eenheid in ruimtelijke uitgangspunten voor duurzame energie na, waarbij we oog
houden voor het specifieke gebiedtype (bos, stedelijk etc.) waar het over gaat. De
besluitvorming is aan de gemeenteraden, AB’s en provinciale staten voorbehouden.
6. De duurzame elektriciteitsopgave voor 2030 wordt gerealiseerd met de huidige bewezen
grootschalig toepasbare technieken. Vanuit de Rijkswens van een grote mate van zekerheid
dat de grootschalige elektriciteitsopwekking ook in 2030 gerealiseerd zal zijn, is teruggerekend
dat de elektriciteitsopwekking daarvoor in 2025 vergund dient te zijn. Dat kan alleen met de
huidige bewezen grootschalige toepasbare technieken.
7. We zetten voor de warmte-opgave in op alle toepasbare technieken en innovaties. In 2021
moeten gemeenten warmtevisies vaststellen waarbij ze gebruik maken van de strategie en
verdeling van warmtebronnen in de RES 1.0. Indien we in de RES 1.0 niet van innovatieve

5

De opgave is afhankelijk van de verdeelsleutel die gekozen wordt: woningaantal, inwonersaantal, m2 grondgebied, energieverbruik.
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bronnen uitgaan die nu al toe zijn aan de eerste toepassingen in de praktijk, zoals van
thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater, van geothermie en van warmte uit
asfalt, leidt dit tot een onnodige inzet op warmtewinning met elektriciteit. Met als gevolg een
grotere duurzame elektriciteitsopgave en grotere investeringen in het elektriciteitsnet.
8. De lokale omgeving ervaart ook voordelen van duurzame energieprojecten en we zoeken actief
naar duurzame energie-oplossingen waarmee we win-win situaties kunnen creëren. We
streven naar wederkerigheid binnen de regio; een goede samenhang van lusten en lasten en
naar wederkerigheid in de interbestuurlijke verhoudingen. Dat is op meerdere manieren
denkbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over financiële lusten en lokaal eigenaarschap en
zeggenschap, over het oplossen van andere ruimtelijke knelpunten of nieuwe economische
kansen rondom duurzame energie. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om de
opbrengsten van energieprojecten in de regio als geheel te behouden.
9. De RES 1.0 is praktisch haalbaar, realiseerbaar en exploiteerbaar met en binnen het mandaat,
de instrumenten en de randvoorwaarden die we van het Rijk krijgen. De RES U16 ziet een
actieve rol voor zich om actief te lobbyen om de gewenste instrumenten en randvoorwaarden
ingevuld te krijgen.
10. De RES 1.0 is toetsbaar door het PBL, vooropgesteld dat benodigde gegevens tijdig
beschikbaar zijn en dat de eisen waaraan het bod voor de RES 1.0 moet voldoen ten behoeve
van doorrekening, reëel zijn..
Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit
Uitgangspunt voor de RES 1.0 is dat de toevoeging van energie aan zowel het stedelijk landschap
als het buitengebied landschap zorgvuldig plaats vindt waarbij de ruimtelijke kwaliteit een
belangrijk onderdeel van de afweging is. In de totstandkoming van RES 1.0 borgen we dit
uitgangspunt door:
1.

2.

3.
4.

5.

Overleg met experts op het gebied van ruimte en energie die op belangrijke momenten als
sparringpartners om advies en meekijken gevraagd kunnen worden. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan onderzoekers vanuit hogeschool en universiteit die geen direct belang hebben
anders dan kennisontwikkeling en kennisoverdracht.
Als onderdeel van de RES voor duurzame energie (elektriciteit en warmte) maken we
verkenningen naar verschillende energielandschappen per landschapstype. Op basis hiervan
willen we komen tot principes en bouwstenen voor duurzame energie per landschapstype.
Het onderzoeken hoe we de omgevingskwaliteit van tijdelijke duurzame energie (bijvoorbeeld
randvoorwaarden aan zonnevelden voor behoud bodemkwaliteit) kunnen borgen
Het in verkenningen meenemen van de inrichtingsprincipes die in de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) staan benoemd. Het gaat om de volgende uitgangspunten:
• Combineren van oplossingen gaat boven enkelvoudige oplossingen.
• Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.
• Afwentelen naar tijd en plaats voorkomen.
Het in de verkenningen meenemen van de ruimtelijke principes voor de RES zoals deze in het
Klimaatakkoord staan benoemd:
• Streef naar zuinig en (zoveel mogelijk) meervoudig ruimtegebruik.
• Breng vraag naar en aanbod van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk
dicht bij elkaar.
• Combineer opgaven en ga indien nodig over tot uitruilen en herbestemmen.
• Sluit zo goed mogelijk aan bij en maak gebruik van gebieds-specifieke kenmerken en
ruimtelijke kwaliteit.
34

Bijlage 4: Relatie met andere projecten
De totstandkoming en uitvoering van de RES 1.0 vindt plaats in een complex speelveld met
relaties met een groot aantal andere projecten en programma’s. Er liggen bijvoorbeeld relaties
tussen RES 1.0 en het Klimaatakkoord, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Provinciale
Omgevingsvisie (POVI) en Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVIs), het Ruimtelijk Economisch
Programma (REP), het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de
transitievisies warmte en wijkplannen binnen de gemeenten, de U16 bestuurstafel Natuur en
Landschap en additionele lokale initiatieven. Het lastige is dat de tijdlijnen die aan deze
programma’s en projecten gekoppeld zijn, veelvuldig schuiven, met name ten aanzien van die
programma’s en projecten die gedreven worden door nationale lopende initiatieven. Tegelijkertijd
is er wel een duidelijke relatie met deze initiatieven. Het voorstel is om hier op een pragmatische
wijze mee om te gaan door een overlegstructuur in te richten waarin projectleiders van deze
initiatieven elkaar op een regelmatige basis treffen. Op deze wijze blijven we op de hoogte van de
status van elkaars initiatieven en kunnen we input leveren aan en output meenemen uit elkaars
initiatieven. Hieronder lichten we een aantal van de genoemde initiatieven kort toe en geven we
schematisch weer wat onzes inziens de relaties zijn.
Ruimtelijke ordeningsprincipes NOVI en Klimaatakkoord
Het Kabinetsperspectief NOVI bevat een aantal belangrijke onderdelen: nationale belangen,
inrichtingsprincipes en richtinggevende uitspraken. De opgenomen inrichtingsprincipes zijn
verwerkt in 1.5.3. De ruimtelijke principes die in het Klimaatakkoord zijn meegegeven voor de RES
staan eveneens benoemd in 1.5.3.
Samenhang RES en REP /MIRT
In de Regio U16 werken 16 gemeenten samen aan Ruimtelijk Economisch Programma 2040 met
daarin de opgaven wonen, werken, mobiliteit, groen (landschap, recreatie) en energie. Zowel de
RES als REP zullen (sub) regionale ruimtelijke verkenningen uitvoeren en afwegingen maken. De
RES en de REP werken hierin waar mogelijk samen, zodat dubbel werk kan worden voorkomen en
integrale afwegingen met de andere maatschappelijke opgaven kunnen worden gemaakt. Daarbij
houden we voor ogen dat de RES vormgegeven en vastgesteld wordt door 21 partijen en Stedin
een bijzondere rol heeft, een scope heeft van 2030 (met een doorkijk naar 2050) en een eigen
tijdspad vanuit de nationale afspraken (MIRT).
RES en regionale energieplannen
• In aanvulling op bovengenoemde initiatieven, hebben we ook te maken met de Transitievisies
Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen die door gemeenten worden opgesteld. Bovendien
werkt de regio op dit moment al op meerdere manieren samen aan het beperken van de
algemene energievraag. Enkele voorbeelden van samenwerkingen worden hieronder
weergegeven ter illustratie (geen limitatieve opsomming):
• Beperken energievraag particuliere woningen: we werken samen aan het beperken van de
energievraag bij particuliere woningeigenaren in het programma U-THUIS met daarin onder
andere het energieloket jouwhuisslimmer.nl en de ondersteuning van collectieve inkopen van
bijvoorbeeld isolatie. Dit programma loopt t/m 2021. Dan zal het programma geëvalueerd
worden en besloten worden over het vervolg.
• Beperken van de energievraag in de sociale verhuur: we werken samen met woningcorporaties
aan duurzame betaalbare sociale huurwoningen onder andere door middel van
prestatieafspraken met de corporaties over de verduurzaming van de woningen. Vanuit het
Klimaatakkoord zijn aanvullende afspraken gemaakt over de verduurzaming van
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•

•

corporatiewoningen. In 2019 worden vanuit landelijk niveau ook aanvullende afspraken met
particuliere verhuurders gemaakt.
Beperken van de energievraag in de zorgsector in de Green Deal Duurzame Zorg voor een
Gezonde Toekomst. De ambitie is dat 25 zorginstellingen in de provincie in 2019 deelnemen
aan deze Green Deal en daarmee in ieder geval de komende drie jaar zich inspannen voor
structurele verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
Routekaart maatschappelijk vastgoed: we werken gezamenlijk aan een routekaart naar
energieneutraal maatschappelijk vastgoed in 2040. Deze wordt verplicht voor gemeenten en
scholen.

De RES streeft de opgave energiebesparing en zon op dak te beleggen door versterking van
bestaande projecten of in vergelijkbare projecten bij de regio of door andere partijen.
Figuur 2: Samenhang diverse initiatieven op nationaal, provinciaal en regionaal niveau waarmee RES een relatief heeft

Toelichting figuur. Naast de (wettelijke) beleidsinstrumenten met een duidelijke
bevoegdheidsverdeling en vereisten (bijvoorbeeld in het omgevingsbeleid de NOVI, POVI en
GOVI of een eigen beleidsplan van een overheid zoals het Nationaal Energieplan), werken de
verschillende overheden steeds meer samen via diverse samenwerkingsafspraken zoals via
regiodeals, gezamenlijke agenda’s of akkoorden. Naast het omgevingsbeleid in het kader van de
omgevingswet, zijn diverse van dit soort samenwerkingsafspraken en trajecten in ontwikkeling,
waar de RES-overheden bij betrokken zijn, waar zij besluitvormend aan deelnemen of waar zij
initiatiefnemer van zijn. Zie figuur 1. Deze trajecten kennen verschillende snelheden, verschillende
partners en verschillende onderwerpen. Zowel de RES, REP, MIRT en de POVI zullen
(sub)regionale ruimtelijke verkenningen uitvoeren en afwegingen maken. We werken hierin
zoveel mogelijk samen, zodat we 1) dubbelwerk voorkomen, 2) inwoners en stakeholders zoveel
mogelijk in samenhang benaderen zodat zij weten wanneer zij waar deel kunnen nemen, 3)
bestuurders weten wanneer zij waarover besluiten en integrale afweging en optimalisatie vanuit
verschillende niveau mogelijk is.
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Bijlage 5: RES 1.0 stakeholders
De energieopgave is van iedereen en we kunnen deze alleen gezamenlijk realiseren. Het opstellen
van de RES 1.0 doen we dan ook niet alleen, we betrekken hierbij een groot aantal stakeholders.
Op regionaal niveau betrekken we (regionaal) georganiseerde stakeholders bij de
strategievorming, die we proactief benaderen. Wij gaan met de stakeholders in gesprek over welke
bijdrage zij kunnen en willen nemen in de totstandkoming van de RES en hoe zij daarin hun
netwerk betrekken. Samen met de stakeholders geven we vorm aan de wijze waarop zij betrokken
worden. Op lokaal niveau informeren en betrekken de lokale overheden inwoners, organisatie en
bedrijven zoals dat past in de lokale samenwerking en cultuur. De lokale overheden worden hierin
op basis van hun behoeften ondersteund door de RES-regio U16.
We realiseren ons dat het lastig is om op voorhand een compleet overzicht van alle stakeholders te
hebben die een bijdrage kunnen leveren aan, of in andere zin een belang hebben bij, de RES 1.0. In
bijlage 1 beschrijven we de stakeholders die we op dit moment in beeld hebben. Het overzicht is
dus nog niet compleet. Ons uitgangspunt is dat als we bij de verdere uitwerking van de RES 1.0
merken dat er aanvullende stakeholders betrokken (dienen te) zijn, wij hen actief zullen
uitnodigen om deel te nemen aan het participatieproces. In het participatieproces maken we in
ieder geval onderscheid tussen interne (onderdeel van RES-regio U16) en externe stakeholders,
waarbij externe stakeholders worden onderverdeeld in overheid en overige stakeholders.
Stakeholders overheid
We maken voor afstemming met interne (binnen deelnemende organisaties RES-Regio U16)
stakeholders gebruik van bestaande overlegstructuren en het participatieproces. In aanvulling
daarop zullen we met programma- en projectleiders van aanpalende initiatieven (zie bijvoorbeeld
Figuur 2) een gezamenlijk overleg inrichten om ervoor te zorgen dat we initiatieven zoveel
mogelijk op elkaar afstemmen. Ten aanzien van externe stakeholders lobbyen/ spannen we ons in
voor de juiste randvoorwaarden om de RES (elektriciteit strategie, warmtestrategie en besparing)
vorm te geven. Ook proberen we zoveel mogelijk te leren van andere partijen, zoals bijvoorbeeld
regio’s die al verder zijn in het proces om te komen tot de RES 1.0. We gebruiken daarbij zoveel
mogelijk bestaande netwerken zoals de bestuurdersdagen en het coördinatorenoverleg RES, de
VNG-commissies, het U10 opgaveteam ‘(ondersteuning) lobby en positionering, en relevante
provinciale en waterschapnetwerken richting het Rijk. Daarnaast zullen we gerichte bijeenkomsten
organiseren, waarbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) te denken valt aan:
•
•
•

Ateliers/verkenningen: partijen zoals VRU, drinkwaterbedrijven, RWS, Unesco en specialisten
regiodiensten kunnen meedenken.
Actieve informatie: richting eerder betrokken stakeholders en partijen zoals Energiefonds
Utrecht.
Toetsing op realisme en realisatie: bijvoorbeeld bij partijen als koepels (lobby), ministeries
(wetten en ruimte Stedin), banken (financieringsmogelijkheden), OCW en UWV (beschikbare
capaciteit realisatie).

Belangrijk om rekening mee te houden, zijn de volgende overwegingen.
Samenwerking koepelorganisaties VNG, Unie van Waterschappen en IPO
De koepelorganisaties VNG, Unie van Waterschappen en IPO hebben voor de kabinetsformatie
van het kabinet Rutte III voor het eerst samen ideeën ingebracht voor de coalitieonderhandelingen.
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De samenwerking op energie en klimaat op regio niveau (RES) was daar onderdeel van. De
koepelorganisaties vormen nu samen met het ministerie van BZK en ministerie van EZK het
Nationaal Programma RES. Er is een groot belang vanuit de koepels om de samenwerking tussen
de drie koepels op dit type strategische dossiers te laten slagen. Dit betekent dat de koepels
geneigd zijn elkaar erg vasthouden, ook als er kritische noten zijn vanuit de achterban van een van
de koepels. Bij het opkomen van belangen van de RES U16 dienen alle drie de koepels via de RES
U16 benaderd te worden, willen we kansrijk zijn.
Nationale politiek en beleid op klimaat en energie
Vanuit het Rijk wordt de RES gezien als de vertaling van het Klimaatakkoord in Parijs naar de
regio’s. Het Kabinet heeft de afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs vertaald in haar
coalitieakkoord (-49%/ -55% CO2 in 2030 en nagenoeg CO2 neutraal in 2050) en deze zijn ook
opgenomen in een klimaatwet. Daarnaast heeft het Kabinet een verantwoordelijkheid in het
realiseren van energie en klimaatbeleid in het kader van het Europees beleid. Dit betekent dat de
aanpassing van het Europees beleid (dat is nu onder discussie) en ook de wijze en momenten
waarop het Kabinet richting Europa dient te verantwoorden, van invloed is op de vrijheden in en
de druk op realisatie en de verantwoording van de RESsen. Naast de afspraken in het kader van
het klimaat is ook de noodzaak tot het beëindigen van de gaswinning in Groningen voor het
Kabinet een belangrijke reden voor de energietransitie die binnen de RESsen vorm dient te krijgen.
Dit betekent voor de RES dat het doel en de verhaallijn in het nationaal debat nog steeds door
verschillende partijen/organisaties ter discussie gesteld worden. Dit betekent dat we met name in
de verhaallijn (waarom doen we dit) voor de RES rekening moeten houden met veranderingen in
de verhaallijn op nationaal niveau en op dat moment moeten afwegen hoe we ons daartoe
verhouden. Een manier om met deze onzekerheid om te gaan is een sterkere eigen verhaallijn te
bouwen: de intrinsiek motivatie (why) vanuit de regio inzetten waarom we doen wat we doen en
wat we daarmee willen bereiken.
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Figuur 3: Globaal overzicht stakeholders (niet compleet)

Legenda: blauw: overheid extern, oranje: RES-Regio U16 intern, groen: samenleving, grijs: overlap
Het aantal stakeholders is groot, zoals uit Figuur 3 en het overzicht in Bijlage 10 al blijkt.
Bovendien kennen veel stakeholders meerdere facetten; denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een
bedrijfspand, die door het onderwerp RES wordt geraakt als bedrijfseigenaar, vastgoedeigenaar,
grondeigenaar, inwoner en mogelijk ook als betrokkene bij een stichting of vereniging. In Fase 1 na
het opleveren van de startnotitie wordt een beperkt aantal partijen betrokken van de stakeholders
die geïdentificeerd zijn. In Fase 2, het tot stand komen van het concept RES, wordt een bredere
groep geconsulteerd. De overige geïdentificeerde stakeholders worden in Fase 3 of de
implementatie betrokken. In 2.1.3. gaan we nader in op de planning van het participatieproces.

39

Bijlage 6: Projectaanpak
In deze bijlage gaan we nader in op de wijze waarop we het project zullen aanpakken, de
Dit onderdeel belicht de sturingsfilosofie en samenwerkingscultuur, de uitgangspunten ten
aanzien van governance, het beoogde participatieproces, communicatie en monitoring.
Sturingsfilosofie en samenwerkingscultuur
In bijlage 3 zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van met name de inhoud van
de RES 1.0 beschreven. In aanvulling daarop lichten we hier de sturingsfilosofie en
samenwerkingscultuur toe.
•
•

•
•
•

•

•

We zijn overheden met eigen verantwoordelijkheden – manier van samenwerken is co-creatie.
We werken vanuit mandaat – vanuit opdrachten: vanuit de bestuurlijk opdracht (raden, staten,
ab) starnotitie en vanuit de bestuurlijke opdracht (colleges, db) vanuit plan van aanpak. En de
bestuurlijke trekkers en ambtelijk opdrachtgevers vanuit het mandaat gegeven door de
bestuurstafel. Het is belangrijk dat het plan van aanpak duidelijke uitspraken doet over het
mandaat/ dat daarmee ook mandaat verleend wordt.
We hebben een open samenwerking en we kunnen lastige dingen benoemen met elkaar, ook
als het spannend wordt in de besluitvorming.
We maken afspraken over besluitvormingsprocessen en committeren ons daar ook aan.
Als we kijken naar het beschikbare tijdpad om te komen tot een ontwerp-RES 1.0, dan is dit
zeer krap. Het streven is om een zo vergelijkbaar mogelijk proces voor alle besluitvormende
organen te doorlopen zodat deze op basis van dezelfde informatie kunnen sturen, waarbij we
de deadlines voor de deelproducten van de RES landelijk worden gehaald. We vragen daarom
de griffies of zij af willen stemmen over het besluitvormingsproces van de raden/staten en AB.
De stappen die we zetten om tot een ontwerp RES en een concept bod voor duurzame
elektriciteit (en later definitief RES) te komen richten zich erop om de meerwaarde van
regionale samenwerking in de energietransitie te duiden en (onder andere via het REP)
verbindingen tussen regionale maatschappelijke opgaven in beeld te brengen. Aandachtspunt
hierbij is dat de planningen van REP en RES niet synchroon lopen, zie ook Figuur 2.
De stappen die lokaal zijn gezet of worden gezet, bijvoorbeeld om als gemeente
klimaatneutraal te worden, worden als input bij de totstandkoming van de ontwerp RES
meegenomen.

Uitgangspunten governance en werkstructuur RES U16
• Uitgangspunt voor de RESU16 is de samenwerking van zestien gemeenten, vier
waterschappen en de provincie. De deelnemende gemeenten, waterschappen en provincie zijn
gelijkwaardige partners binnen de RES.
• Daarnaast heeft Stedin een aparte status binnen de RES. Een essentieel onderdeel van de RES is
het energie-infrastructuurplan. De afstemming van de planning en investeringen in de
infrastructuur kent een nauwe samenhang met de planning en aanpassing van ruimtelijke
kaders door overheden. Dit betekent dat de besluitvorming van Stedin op infrastructuur en
besluitvorming van overheden op omgevingsbeleid niet van elkaar los gezien kunnen worden.
• Deelnemende overheden committeren zich aan het regiobelang en aan een gezamenlijke
werkwijze die het mogelijk maakt om de RES 1.0 binnen de gestelde kaders te realiseren. Dit
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•

•

•

•

•

•

•

•

behelst onder andere de bereidheid om eigen bestaande kaders en uitgangspunten die de
praktische haalbaarheid van duurzame energie in de RES 1.0 kunnen belemmeren ter discussie
stellen. Daarnaast houdt dit in dat deelnemende overheden zich committeren aan het afwegen
van hun eigen keuzes tegen de belangen voor de regio c.q. andere gemeenten om zo te komen
tot een blijvende synergie.
De besluitvorming over de RES vindt plaats door de deelnemende gemeenten, waterschappen,
provincie. In de RES zullen veel belangen en waarden samenkomen en waar het niet lukt om
deze te verenigen zal van de besturen van de deelnemende overheden gevraagd worden om de
belangen tegen elkaar af te wegen. We kiezen er daarom voor de besluitvormingsrol alleen bij
de overheden neer te leggen.
De bestuurstafel RES-regio U16 (stuurgroep RES) bereidt de RES-voorstellen voor die aan de
gemeenten, waterschappen, provincie en de publieke netbeheerders worden voorgelegd voor
besluitvorming. Leden van de bestuurstafel RES-regio U16 zijn: de wethouders
verantwoordelijk voor de RES van de deelnemende gemeenten, een hoogheemraad van HDSR
namens de vier waterschappen, de gedeputeerde en een vertegenwoordiger van Stedin op
directieniveau.
Leden van de ambtelijke brede groep RES 1.0 zorgen voor tijdige interne afstemming met de
juiste functies en beslissers binnen hun lokale overheden. Dit om recht te doen aan de
diversiteit van rollen, functies en processen binnen de diverse overheden en tegelijkertijd met
een beperkte capaciteit een bestuurlijk en ambtelijk breed gedragen RES 1.0 te kunnen
realiseren conform de afspraken.
We claimen de energietransitie niet als overheden. De energieopgave is van iedereen. Op
regionaal niveau betrekken we (regionaal) georganiseerde stakeholders bij de
strategievorming. We benaderen deze stakeholders proactief. Dit doen we op basis van een
analyse van hun belangen. Wij gaan met de stakeholders in gesprek over welke bijdrage zij
kunnen en willen nemen in de totstandkoming van de RES en hoe zij daarin hun netwerk
betrekken. Samen met de stakeholders geven we vorm aan de wijze waarop zij betrokken
worden.
Op lokaal niveau informeren en betrekken de lokale overheden inwoners, organisatie en
bedrijven zoals dat past in de lokale samenwerking en cultuur. De lokale overheden worden
hierin op basis van hun behoeften ondersteund door de RES-regio U16.
We geven de organisatie en werkwijze zo vorm dat er op basis van deskundigheid
onderzoeken en adviezen vorm worden gegeven. Dat de bestuurders in positie worden
gebracht om bestuurlijke keuzes te maken en we hen ontlasten van de managerial taken.
We steken in op een ‘dedicated’ kernteam, waarvan de leden van het kernteam de ambtelijk
brede groep en eventuele werkgroepen trekken. De kernteamleden werken in afstemming met
de ambtelijk brede groep en de ambtelijk opdrachtgevers aan de opgave/ inhoud. Leden van de
ambtelijke brede groep hebben voldoende tijd en mandaat om hun bijdrage aan de RES 1.0 te
kunnen leveren en de binnen hun lokale overheid benodigde informatie en draagvlak te
realiseren.
We trekken een Facilitator onderhandelingen aan voor ondersteuning/ sturing in het
bestuurlijk/politieke/maatschappelijke krachtenveld. Deze Facilitator onderhandelingen kan
ook een REP/RES-commissaris zijn.
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Participatieproces en communicatie
Participatie
In bijlage 5 is een overzicht geschetst van stakeholders die we op dit moment in beeld hebben.
Deze stakeholders komen we zowel in regionaal als lokaal verband tegen in de energietransitie. En
in georganiseerde en in niet georganiseerde vorm. We richten tijdens het maken van het voorlopig
ontwerp een proces in waarmee we het lokale perspectief van de samenleving op de regionale
opgave ophalen via de gemeenten en het regionale perspectief via de regionaal georganiseerde
stakeholders.
Lokaal perspectief
Gemeenten zijn op lokaal niveau al (lang) bezig met de energietransitie en we zien op
verschillende plekken uiteenlopende initiatieven voor zowel opwek van duurzame energie als
besparing van energie. In het proces om te komen tot een voorlopig ontwerp brengen gemeenten
hun huidige ontwikkelingen, plannen en (evt.) belangen van lokale stakeholders in. Vanwege de
verschillende couleur locale, is het aan iedere gemeente of en hoe het lokale gesprek plaatsvindt.
Het dringende advies aan alle deelnemers is om dit gesprek vorm te geven. We ondersteunen en
faciliteren gemeenten desgewenst vanuit het kernteam met een participatie- en
communicatiestrategie, met een toolbox met communicatiemiddelen en door het faciliteren en
organiseren van de lokale energiedialoog met behulp van een extern gespecialiseerd bureau .
Uitgangspunt is dat deze communicatiemiddelen altijd aangepast kunnen worden aan de
specifieke situatie en stijl in de desbetreffende gemeente.
Regionaal perspectief
Op regionaal niveau worden ateliers/verkenningen georganiseerd in het kader van
energielandschappen . De exacte invulling hiervan hangt mede af van de uitkomsten van de
diverse lokale en doelgroepgerichte gesprekken. De beoogde planning van de participatie
activiteiten is als volgt
Figuur 4: Overzicht participatie in de tijd
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Gedurende bovenstaand traject zal er vanuit het kernteam interactie zijn met projectleiders en
programmamanagers van REP, POVI, de Ruimtelijke Agenda Lopikerwaard, en lokale plannen.
Dit met het oog op het voorkomen van dubbelingen en lacunes in participatie en om te komen tot
een zo optimaal mogelijk participatietraject.
Communicatie en bewustwording
We zetten direct en langdurig in op inwoners informeren over en bewust maken van de energieopgave
en de keuzes waar we de komende periode voor komen te staan. Dit omdat we zien dat de RES opgave
nog niet leeft onder de meeste inwoners. Daarbij zetten we sterk in op het informeren van inwoners
en andere stakeholders over het proces en de rol die zij in het definitief ontwerp op lokaal niveau
kunnen nemen.
RES U16 heeft een adviesgroep van lokale communicatieadviseurs namens de 16 gemeenten, 4
waterschappen, provincie en Stedin. De leden van deze adviesgroep adviseert de RES over de
communicatie van de energiestrategie. De strateeg participatie maakt samen met hen een
communicatieaanpak voor de lokale communicatie. In de adviesgroep stemmen de adviseurs
lokale en regionale communicatiekeuzes en activiteiten onderling met elkaar af. De adviesgroep
communicatie wordt bij de opzet van ‘projecten’ vroegtijdig betrokken voor advies. De
projectleiders Elektriciteit en Warmte betrekken (in samenwerking met de Strateeg participatie) de
adviesgroep communicatie voor regionale participatie/communicatie aanpak in Elektriciteit en
Warmte en worden hierin ondersteund door de medewerker participatie en communicatie. Idem
voor RES brede projecten door de programmamanager. De Strateeg participatie coördineert de
adviesgroep, ondersteund door de medewerker participatie en communicatie en informeert de
adviesgroep actief over de regionale en landelijke ontwikkelingen RES (en samenhang REP, MIRT
en POVI). De Strateeg betrekt het kernteam hierbij waar nodig.
De RES hanteert de volgende uitgangspunten voor communicatie:
•
•

•

•

•

De RES is een regionale opgave. We communiceren lokaal hetzelfde generieke regiobrede
verhaal. Iedere gemeente kan aan dit regionale verhaal aanpassen aan de couleur locale.
Communicatie over de RES vindt vrijwel volledig via lokale kanalen plaats. We maken hierbij
zoveel mogelijk gebruik van de reeds aanwezige lokale communicatiestructuren. Indien nodig
en gewenst ontwikkelen we aanvullende communicatiemiddelen en –kanalen die we lokaal
kunnen inzetten. De Strateeg participatie en de medewerker communicatie en participatie
zorgen voor een toolbox met instrumenten. Dit in samenwerking met de adviesgroep
communicatie. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van middelen die op
landelijk niveau ter beschikking worden gesteld, vooropgesteld dat deze aan te passen zijn aan
lokale wensen.
Richting de regionaal georganiseerde stakeholders is de RES-Regio U16 de afzender. Richting de
lokale inwoners, organisaties en bedrijven is dat de betreffende gemeente..
In aanvulling op het bovengenoemde, organiseren we woordvoering op regionaal niveau over
de RES-regio U16 heen. Het kan immers gebeuren dat zich iets voordoet binnen de eigen regio,
of in andere RES-Regio’s, wat leidt tot vragen vanuit de pers over zaken die regio
overkoepelend zijn. Deze vragen zullen door de lokale woordvoerders naar de
regiowoordvoerder worden doorverwezen.
Op dit moment is nog niet uitgewerkt hoe we participatie gaan vormgeven in de fase richting de
definitieve RES (van juli 2020 tot juli 2021). Dat zullen we nog nader uitwerken.
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Communicatiemiddelen die in brede zin naar behoefte ingezet kunnen worden, zijn in ieder geval:
•
•
•

Toolbox met onder andere: presentaties, foto’s, story’s, Q&A’s, websites,
conceptpersberichten, flyers, et cetera.
Faciliteren van de energiedialoog lokaal bijvoorbeeld via roadshow,.
Watt nou! Speciale campagne gericht op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Deze gecoördineerd
aanpak connect met jongeren op hun manier. Hiermee betrekken we jongeren bij het lokale
gesprek over nieuwe energie. Offline gaan we verder. In live-sessies werken jongeren per
gemeente hun eigen energiescenario uit.

Monitoring en evaluatie
Om zicht te houden op het bereiken van de afgesproken doelen met het rijk in de RES, zal de RES
U16 worden gemonitord. In het Ontwerp Klimaatakkoord staan afspraken over het beschikbaar
stellen en verbeteren van de benodigde data, met name op regionaal en lokaal niveau. Het
Nationaal Programma RES werkt ook aan de harmonisering van gebruikte kengetallen en
uitgangspunten voor monitoringsmodellen. We zullen met NP RES in overleg gaan om te
bespreken of zij een monitoringsmodel kunnen ontwikkelen dat in de regio gebruikt kan worden.
Welk monitoringsmodel wordt toegepast is een keuze van de regio. Een geschikt
monitoringsmodel wordt bepaald door het gewenste schaalniveau en de effecten die RES U16 wil
gaan meten. Uit het proces om tot een RES 1.0 te komen, komt een advies voor geschikt(e)
monitoringsmodel(len) RES U166.
Als het om het meten van doelbereiking voor de verplichte onderdelen van de RES gaat, zullen we
voor de RES U16 de volgende effecten minimaal monitoren:
•
•

(Vermeden) CO2 -emissies in de sectoren gebouwde omgeving en elektriciteit
Hoeveelheid opgewekte energie (in TWh en PJ) in de regio

Door gebrek aan historische gegevens op regionaal en lokaal niveau is het niet mogelijk om een
vergelijking ten opzichte van het referentiejaar 1990 te maken.
Tegelijkertijd zal het Nationaal Programma RES een kwalitatieve toetsing op de RES uitvoeren.
Daarin wordt onder andere gekeken naar het proces, gekozen maatregelen en ruimtelijke
uitgangspunten die zijn gehanteerd.
Evalueren is het (tussentijds en/of na afloop) tegen het licht houden van de bereikte resultaten van
de RES en beschouwt de effecten van het ingezette beleid. Daarnaast worden succesfactoren en
verbeterpunten om van te leren geïdentificeerd. Gezien de langjarige regionale inzet voor de RES
voeren we jaarlijks een kwalitatief evaluatieonderzoek uit. Daarin kijken we terug op de bereikte
resultaten, doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (middelen op de juiste manier ingezet)
van de RES U16. Op basis van geleerde lessen uit de evaluatie kan het uitvoeringsprogramma
jaarlijks worden herijkt.

6

RES U16 heeft voor de energieanalyse gebruikt gemaakt van het open source model Energietransitiemodel (ETM) van
Generation Energy. Voor het gebruik van dit model of eventueel een nieuw model in de RES-vervolgfase worden
nieuwe afspraken met deze of nieuwe leveranciers gemaakt volgens de geldende aanbestedingsrichtlijnen.
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Bijlage 7: Projectorganisatie
Uitgangspunten bij de projectorganisatie RES 1.0
Bij het uitwerken van de voorgestelde projectorganisatie hebben we de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
•
•
•

•

•
•

Het gaat over een organisatie voor 2 jaar.
Er wordt gewerkt met een kernteam van dedicated projectteamleden
De projectleiders spreken bij de start van nieuwe producten of activiteiten met de ambtelijk
brede groep hoe en op welke momenten de overheden betrokken zijn en wat daarvoor nodig
is. Dat kunnen werkgroepen per product en op ad-hoc basis zijn waarin medewerkers van
betrokken overheden (en externe partijen) actief zijn 1) zodat optimaal gebruik gemaakt wordt
van kennis en expertise die beschikbaar is bij de deelnemende overheden of externe partijen en
2) zodat afdoende verbinding en input vanuit de deelnemers mogelijk is met het oog op een
product /activiteit met optimaal draagvlak onder de deelnemers vorm zonder de lokale
capaciteitsbelasting onnodig groot te maken.
Leden ambtelijk brede groep (zie Figuur 5) leveren input en reageren en accorderen
desgevraagd stukken en output, maar daadwerkelijke uitvoering van activiteiten wordt in het
kernteam en bij externe opdrachtnemers belegd.
Deelnemers aan de ambtelijk brede groep zijn verantwoordelijk voor het betrekken van de
functies, bestuurders en ambtenaren binnen de eigen lokale overheden.
Deelnemers aan de ambtelijk brede groep hebben voldoende tijd en mandaat om de benodigde
input te kunnen leveren en het benodigde lokale draagvlak intern en extern te (laten)
organiseren.

Beoogde organisatie
De beoogde bestuurlijke en werkorganisaties voor de RES-Regio U16 staat schematisch
weergegeven in Figuur 5.
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Figuur 5: Overzicht bestuurlijke en werkorganisaties

In Figuur 6 wordt het kernteam nader uitgewerkt..
Figuur 6: Organisatie kernteam

Bestuurlijke trekkers
• Bestuurlijke opdrachtgever voor de RES-werkorganisatie is de bestuurstafel RES-U16. Vanuit
deze tafel zijn vier bestuurders aangewezen als bestuurlijke trekkers: twee wethouders, 1
Hoogheemraad/ DB-lid van de waterschappen en een gedeputeerde.
• De coördinerende bestuurders c.q. trekkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing
in de regio op hetgeen is afgesproken aan de bestuurstafel, zoals het voorbereiden van een
advies voor de bestuurstafel of de organisatie van de afstemming met stakeholders op
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•

regioniveau en zij vertegenwoordigen desgevraagd en in afstemming met de bestuurstafel
RES-U16 de belangen van de RES afstemmingsoverleggen binnen U10/16 en NP RES.
De bestuurstafel heeft de opdracht tot het project RES-regio U16 verstrekt aan de ambtelijk
opdrachtgevers.

Ambtelijk opdrachtgevers
• De RES-werkorganisatie heeft vier ambtelijk opdrachtgevers. Dit zijn directieleden van de
deelnemende overheidsorganisaties: twee directieleden van gemeenten, een directielid van de
provincie en een directielid van de waterschappen.
• De ambtelijk opdrachtgevers hebben de opdracht voor het project RES-regio U16 ontvangen
van de bestuurlijk opdrachtgevers en de lijnorganisaties (waaronder het directienetwerk U16).
• De ambtelijk opdrachtgevers vormen de opdrachtgevers voor het kernteam, dat wordt
aangestuurd door de projectleider.
• De ambtelijk opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende
mensen en middelen, inclusief het onderhouden van de benodigde relaties, om het project
RES-regio U16 conform afspraken te kunnen uitvoeren.
• De ambtelijk opdrachtgevers ontvangen input vanuit de lijn/overheidsorganisaties en zorgen
voor terugkoppeling naar deze lijn/overheidsorganisaties. Zij zijn dus verantwoordelijk voor
de verbinding hiermee.
• De ambtelijk opdrachtgevers zijn belangrijke sparringpartners voor zowel de projectleider als
de bestuurlijke opdrachtgevers.
• Indien er verschillen van inzicht zijn tussen ambtelijk opdrachtgevers en de bestuurstafel of
tussen ambtelijk opdrachtgevers en de ambtelijke brede groep, signaleert de projectleider van
het kernteam dit en is het de verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtgevers om dit te
adresseren.
• Vanuit de ambtelijke opdrachtgevers is één opdrachtgever eerste aanspreekpunt voor de
projectleider van het kernteam.
Ambtelijk brede groep (voorheen brede werkgroep RES-U16)
• De ambtelijk brede groep, waarin alle deelnemers en de netbeheerder ambtelijk aanwezig zijn,
borgt de inhoudelijke samenhang en bespreekt inhoudelijk de overkoepelende vraagstukken
voor RES-U16.
• Opdrachten en resultaten binnen de RES worden door de projectleiders vooraf afgestemd met
de ambtelijke brede groep. Deelnemers uit deze groep geven een akkoord op een opdracht en
op (deel)resultaten voordat deze opgeleverd worden. Alle onderwerpen die naar het college of
de raad gaan, dienen expliciet geaccordeerd te worden door alle leden van de ambtelijk brede
groep. Indien er geen overeenstemming is, wordt dit bestuurlijk voorgelegd aan de
bestuurlijke trekkers en/of bestuurstafel, afhankelijk van de zwaarte van het verschil van
inzicht en onderwerp.
• De ambtelijk brede groep draagt er in haar processen zorg voor dat de bestuurders in de
positie zijn om weloverwogen over de RES te kunnen besluiten.
• De leden van de ambtelijk brede groep participeren daar waar nodig in werkgroepen.
• Uitgangspunt is dat de leden van de ambtelijk brede groep input leveren, reactie geven en
ervoor zorgen dat informatie en kennis uit hun respectievelijke organisaties beschikbaar komt.
Het daadwerkelijk uitvoeren van analyses, schrijven van rapporten e.d. in de werkgroepen
gebeurt door de leden van het kernteam, of door extern ingehuurde krachten, met input en
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ondersteuning vanuit de diverse functies binnen de deelnemers van de RES-regio U16 en
externe partijen.
Adviesgroep communicatie
•
•

•

•

De adviesgroep communicatie bestaat uit communicatieadviseurs van de betrokken
overheden en Stedin.
De adviesgroep wisselt kennis en ervaring uit over de lokale communicatie/participatie
trajecten en adviseert het kernteam ten aanzien van wat nodig is voor goede lokale
communicatie/participatie (o.a. de samenstelling van de toolkit en de regionale
participatie/communicatie aanpak).
De adviesgroep wordt actief geïnformeerd vanuit het kernteam over de regionale en landelijke
ontwikkelingen met betrekking tot de RES (en samenhang REP, MIRT en POVI) en wordt bij
de opzet van ‘projecten’ vroegtijdig betrokken voor advies.
Bij de adviesgroep communicatie/participatie zijn aanwezig: de strategisch adviseur
participatie/communicatie en de betrokken projectleider warmte/elektriciteit of projectleider
RES U16.

Kernteam
• Het kernteam bestaat uit 6 personen: de programmamanager, de projectleider elektriciteit, de
projectleider warmte, de strateeg participatie/communicatie, de medewerker participatie/
communicatie en de projectondersteuner
• De programmamanager van het kernteam legt verantwoording af aan de ambtelijk
opdrachtgevers.
• De programmamanager van het kernteam is het dagelijks aanspreekpunt voor de ambtelijk
brede groep, daarbij ondersteund door de projectondersteuner.
• De programmamanager is overall verantwoordelijk voor het (laten) uitwerken van die
onderwerpen die niet specifiek binnen elektriciteit, warmte of participatie en communicatie
vallen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het innovatiespoor.
• De strateeg participatie/communicatie is adviserend aan het project/de projectleider
elektriciteit, aan het project/de projectleider warmte en aan het programma als geheel.
• De medewerker participatie/communicatie is dienstbaar aan het hele team (bijvoorbeeld
persbericht schrijven).
• Het kernteam bereidt de stukken voor de bestuurstafel RES-regio U16 voor en legt deze voor
akkoord voor aan de leden van de ambtelijk brede groep.
• Het kernteam voert de gegeven opdrachten en deelopdrachten gericht op de RES 1.0 van de
bestuurstafel uit, na akkoord van en met input van de ambtelijk brede groep.
• Het kernteam organiseert participatie op regioschaal met organisaties en belanghebbenden
georganiseerd op ‘regio’ niveau, met input en ondersteuning van de ambtelijk brede groep
leden en de leden van de adviesgroep communicatie.
• Het kernteam stemt af met Nationaal Programma RES en (mede via het Nationaal Programma
RES) met andere RESsen en andere nationaal georganiseerde organisaties zoals Rijksvastgoed,
RWS, ProRail, Staatsbosbeheer etc.
• Het kernteam werkt opgavegericht. Voor opgaven, bijvoorbeeld het opstellen van een
infrastructuurplan elektriciteit of een inventarisatie van duurzame energieprojecten in de regio,
vormen we een werkgroep. Afhankelijk van de opgave bestaat deze werkgroep uit alleen
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•

ambtenaren van deelnemende partners, nemen indien nodig experts van andere partijen deel,
of worden externen gevraagd om een onderzoeksvraag uit te werken. De werkgroep is met
name bedoeld voor inbreng van kennis en expertise die in de regio aanwezig is. Het is
nadrukkelijk niet bedoeld om de belangen in te brengen. Het (laten) realiseren van het werk
dat voortkomt uit de werkgroep is de verantwoordelijkheid van de leden van het kernteam. De
leden van het kernteam zullen voor hun respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden ook
afstemmen met bijvoorbeeld juridisch experts (zoals op het gebied van MER).
Het kernteam met daarin de programmamanager RES-U16 en trekkers van werkgroepen
worden volledig beschikbaar gesteld voor het project RES-regio U16. Zij werken daarmee
volledig vanuit het perspectief RES-U16 en niet vanuit ‘eigen organisatie opdrachten’.

Overlegstructuur en -frequentie
Gezien het korte tijdbestek waarin de ontwerp-RES 1.0 tot stand dient te komen, wordt er gekozen
voor een hoge frequentie van overleg, zodat essentiële punten zo snel mogelijk besproken kunnen
worden. Het voorstel is als volgt:
•

•

•

•
•

•

•

Wekelijkse rapportage door programmamanager aan ambtelijk opdrachtgevers, de ene week in
de vorm van een overleg van 1 uur, de andere week in de vorm van een projectrapportage per
mail.
Wekelijkse afstemming door kernteam en ambtelijk brede groep, de ene week in de vorm van
een overleg van maximaal 3 uur (huidige woensdagochtendoverleg), de andere week in de
vorm van een projectrapportage per mail. Deze overleggen kunnen ook ingezet worden als
werk- en kennissessies. Projectrapportages per mail kunnen bijvoorbeeld ook naar interne
betrokkenen worden gestuurd.
Minimaal wekelijks overleg tussen kernteamleden, maar dit kan ook vervangen worden door
bijvoorbeeld daily stand-ups, afhankelijk van de voorkeur van de uiteindelijke kernteamleden.
In deze overleggen wordt input vanuit de werkgroepen gedeeld, voorgang besproken en
worden project overkoepelende zaken besproken.
Minimaal wekelijkse werksessies tussen leden van eventuele werkgroepen die zich richten op
realisatie van de producten.
Werkgroepleden en leden van de ambtelijk brede groep groep hebben naar behoefte of gebruik
intern binnen hun overheden overleg om input te verzamelen en updates over de RES 1.0 te
delen.
Kernteamleden nemen deel aan regionale of landelijke overleggen die belangrijk zijn in relatie
tot RES 1.0, bijvoorbeeld met NP RES, NOVI, POVI, MIRT, e.d. Zij zorgen voor interne
terugkoppeling naar collega’s.
Gezien het feit dat betrokkenen veelal gedurende de volledige 2 jaar met elkaar zullen
samenwerken onder hoge druk, is het belangrijk dat er ook tijd en energie besteed kan worden
aan gezamenlijke kennisdeling en teambuildingactiviteiten.

Om besluitvorming tijdig, zo goed en geïnformeerd mogelijk te kunnen laten verlopen, is het
belangrijk om ook de volgende punten goed te borgen:
•

Gezamenlijke uitgangspunten voor communicatie intern, een communicatieplan en kalender.
Dit kan worden gerealiseerd met inzet vanuit werkgroepleden, ondersteund door de
medewerker communicatie.
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•

•

•

Colleges actief (laten) informeren vanuit de bestuurstafel, waarbij leden van de bestuurstafel
wellicht ondersteund kunnen worden met een template/format dat als leidraad voor
informatiedeling gebruikt kan worden.
Gemeenteraden dienen ook actief meegenomen te worden in het proces. Er kunnen
bijvoorbeeld themaworkshops worden georganiseerd, zij kunnen tegelijkertijd van regionale
informatie voorzien worden, die lokale context meekrijgt.
Ambtelijke collega’s dienen ook actief meegenomen te worden in het proces. Zij kunnen
bijvoorbeeld via informatielunches, presentaties en workshops (denk aan: financiering en
eigenaarschap, bodemkwaliteit en zonnepanelen, Unesco: cultuurhistorie en energie,
Kennisateliers over bronnen) periodiek geïnformeerd worden.

Escalatiepad
Uiteraard proberen we binnen de projectrollen de eventuele verschillen van inzicht te adresseren.
Het kan echter voorkomen dat er situaties zijn waarbij het niet lukt om tot een oplossing te komen
en waarbij dus een escalatie noodzakelijk is. De opdrachtgevers van het kernteam zijn de ambtelijk
opdrachtgevers. Dit betekent dat als er onoverkomelijke verschillen van inzicht zijn met
bestuurders, of tussen leden van de ambtelijk brede groep over een onderwerp, de projectleider
escaleert naar de ambtelijk opdrachtgevers. Eventuele wijzigingen in de inhoud, planning of het
budget van het project dienen door de ambtelijk opdrachtgevers geaccordeerd te worden.
Benodigde capaciteit RES-regio U16
We gaan ervan uit dat er 5 a 6 Fte capaciteit op regioniveau nodig is gedurende de looptijd van het
project (2 jaar inclusief besluitvorming definitief RES). De capaciteit op regio U16-niveau is in
blauw weergegeven, die op lokaal niveau in oranje. De capaciteit op lokaal niveau is niet
opgenomen in het indicatief budget. Indicatie van de benodigde ‘lokale’ capaciteit is 0,4 – 1.0 fte
per organisatie, afhankelijk van (de mate van) deelname aan werkgroepen en sessies.
Medewerkers voor het kernteam worden in eerste instantie geworven vanuit de deelnemende
organisaties aan RES-Regio U16. Mochten er medewerkers vanuit de organisaties naar het
kernteam RES U16 gaan, dan vindt hiervoor vergoeding plaats. Indien via interne werving niet
tijdig medewerkers met een passend profiel geworven kunnen worden, werven we extern. We
streven daarbij naar een goede mix van interne en externe medewerkers en naar een
complementair team. In bijlage 10 staan competentieprofielen voor de functies in het kernteam
beschreven.
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Rol
Bestuurlijk
Trekkers
Ambtelijk
opdrachtgevers

Activiteiten
Afstemming met andere leden bestuurstafel,
afstemming met ambtelijk opdrachtgevers,
participeren in bestuursdagen NP RES
Afstemming onderling, met leden ambtelijk brede
groep, met projectleider kernteam en met leden
bestuurstafel.

Kernteam
Programmamanager Verantwoordelijk voor: het behalen van het
projectresultaat conform gemaakte afspraken, de
algemene aansturing kernteam, contacten
onderhouden met ambtelijk en bestuurlijk
opdrachtgevers, waar nodig escaleren,
participeren in landelijke overleggen RES en in
relevante overleggen met projectleiders van
aanpalende projecten en programma’s,
werkgroepen, e.d. Stuurt op inhoudelijke
processamenhang en verbinding binnen RES
Warmte en Elektriciteit en op samenhang en
inbreng aanpalende projecten en programma’s.

Op te leveren producten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
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Startnotitie (reeds
opgeleverd)
Plan van aanpak
(onderliggend)
Procesbeschrijving
Bestuurlijke notities
Management rapportages
voortgang
Coördinatie ambtelijke
brede groep
Participatie
/communicatie naar
betrokken besturen
(besluitvorming en
informeren) en
bestuurstafel RESU165
inhoudelijk voorbereiden
Verbinding/borging RES
met REP/ MIRT, POVI en
Agenda Lopikerwaard,
producten Bestuurstafel
Natuur en Landschap
Notitie/ handreiking
ruimtelijke
uitgangspunten
duurzame energie
Notitie/handreiking
lokaal profijt / win-win
situaties/ lusten en lasten
Aanpak innovatie

12. Overdracht RES 1.0 naar

betrokken organisaties
(gemeenten, provincie,
waterschappen,
netbeheerder) voor
implementatie en
uitvoering
13. Monitoring van de RESregio U16
14. Aanpak RES 2.0
Projectleider
elektriciteit

Verantwoordelijk voor: afstemming en
verbinding deelnemende overheden, inclusief
inbreng kennis en expertise ten behoeve van
realisatie resultaten zoals beschreven in bijlage 2.
Afstemming met projectleider, overige leden van
het kernteam en leden ambtelijk brede groep en
adviesgroep communicatie. Afstemming en
verbinding met deelnemende overheden op de
wijze die per product met de ambtelijk brede
groep is afgesproken. Sturing geven aan
opleveren deelresultaten elektriciteit, inclusief
‘najagen’ input eventuele werkgroepleden en
externen en beoordelen van kwaliteit output.
Input leveren voor projectrapportages en
overleggen. In overleg met projectleider en
ambtelijk brede groep in de markt zetten van
opdrachten voor externe bureaus. Sturing geven
aan externe bureaus.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Notitie opgave duurzame
elektriciteit
Notitie bandbreedte
grootschalige duurzame
elektriciteit
Notitie scenario’s om
regionale opgave te
beleggen
Strategie ‘bod’ duurzame
elektriciteit
Ontwerp RES elektriciteit
met concept bod voor
duurzame elektriciteit
Voorstel voor proces fase
tot RES 1.0 en definitief
bod
Borging aanpak zon op
dak

Projectleider
warmte

Idem als hierboven, voor warmte

Strateeg
participatie/
communicatie

Verantwoordelijk voor: uitwerken van een
1. Aanpak ondersteuning
samenhangende strategie
lokale communicatie en
communicatieparticipatie/omgevingsmanagement
toolkit (ism adviesgroep
voor de trajecten voor elektriciteit en warmte en
communicatie)
het overall traject. Afstemmen van strategie met
projectleiders (die eindverantwoordelijk zijn voor
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Notitie opgave warmte
(potentieel aanbod en
vraag)
2. Samenwerkingsagenda
warmte (koppeling vraag
en aanbod; warmte
toewijzing)
3. Onderzoek en
kennisontsluiting warmte
4. Borging producten
energiebesparing
1.

de producten, inclusief deze) en ambtelijk brede
groep. Organiseren bijeenkomsten, briefen
aanwezigen, e.d. Coördineren adviesgroep
communicatie en participeren in landelijke
werkgroep. Input leveren voor projectrapportages
en overleggen. Verantwoordelijk voor
woordvoering over RES-regio U16.
Deze functie kan ook door 2 personen ingevuld
worden, van wie een
participatie/omgevingsmanagement als
verantwoordelijk gebied heeft en de ander
communicatie.

Medewerker
participatie/
communicatie

Verantwoordelijk voor: binnen sturing door
projectleiders (laten) realiseren van communicatie
en participatie.

Projectondersteuner

Verantwoordelijk voor: administratief inrichten
en onderhouden project, dus planning, financiën,
maken van afspraken, regelen van ruimtes,
voorbereiden stukken, bijhouden van
gezamenlijke schijf, opstellen projectrapportages
op basis van inhoud kernteamleden, najagen
acties, e.d.
Verantwoordelijk voor: daar waar nodig en
wenselijk faciliteren van onderhandelingen tussen
betrokkenen door het verrichten van voorwerk
waardoor partijen tot besluitvorming kunnen
komen (bijvoorbeeld verkennen van belangen en
mogelijkheden om deze op elkaar te laten
aansluiten). Sparringpartner voor projectleider
kernteam.

Facilitator
onderhandelingen

Ambtelijk brede groep
Leden ambtelijk
Verantwoordelijk voor: deelnemen aan overleg
brede groep
ambtelijk brede groep, reageren op stukken,
desgevraagd input leveren vanuit en intern
afstemmen met relevante ambtenaren/collega’s in
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2. Advies /ontwerpen
communicatie en
participatie aanpak
‘elektriciteit’
3. Advies/ ontwerpen
communicatie en
participatie aanpak
‘warmte’
4. Advies / ontwerpwerpen
communicatie en
participatie aanpak
overall.
5. Omgevingsmanagement
1. Vormgeven producten
toolkit
2. Vormgeven en bijhouden
communicatiekalender
3. Vormgeven
communicatie van
bijeenkomsten
4. Persberichten, QenAs etc.
schrijven
5. Stakeholder belangen
analyses etc.
Zie kolom links.

Zie kolom links

de organisatie. Afstemmen met ambtelijk
trekkers, facilitering besluitvorming bestuurders.
Adviesgroep communicatie
CommunicatieVerantwoordelijk voor uitwisseling kennis en
adviseurs
ervaring over de lokale communicatie/participatie
overheden en Stedin trajecten en advisering kernteam ten aanzien van
wat nodig is voor goede lokale
communicatie/participatie (o.a. de samenstelling
van de toolkit en de regionale
participatie/communicatie aanpak). Coördinatie
lokale communicatie/participatie.
Overige medewerkers deelnemers RES-regio U16 – gedurende beperkte tijd per persoon
Overige
Verantwoordelijk voor: participatie in relevante
medewerkers
werkgroepen, opleveren van benodigde input
functies b.v.
voor analyses e.d., organiseren van participatie en
ruimtelijke
communicatie op lokaal niveau, et cetera.
expertise, proces
Organisatie
Geen FTE-inschatting opgenomen, aangezien de
participatie met
inzet afhankelijk is van de couleur locale en waar
lokale stakeholders/ de gemeente/provincie zich in de fase bevindt.
inwoners
(facultatief)
In aanvulling op bovenstaande kan op specifieke onderwerpen of voor specifieke (tijdelijke) rollen
externe capaciteit worden ingehuurd. Ook kan er gevraagd worden om interne ondersteuning
vanuit een of meer van de deelnemers bij hele specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld bij inkoop van
producten/diensten, toetsen van juridische vraagstukken, en dergelijke.

Wat betekent RES voor ambtenaren in de gemeentelijke organisatie?
In de werkorganisatie is gezocht naar een goede balans tussen effectief werken en een goede
‘lokale’ verankering. De lokale verankering vindt plaats door:
•
•

•
•

Deelname lokale ambtenaren in ambtelijke brede groep
Deelname van lokale ambtenaren in werkgroepen, ruimtelijke verkenningen/ateliers of
andere inhoudelijke bijeenkomsten vanuit functies zoals bijvoorbeeld (niet limitatief):
natuur & milieu, wijkcontactpersonen, contactpersonen bedrijven en netbeheerders,
sociaal domein, omgevingswet, gebouwenbeheer, grondbeheer, juridisch (RO/MER),
GOVI’s, warmtetransitie en wijkplannen
Lokale organisatie van participatie, omgevingsmanagement en communicatie
Bestuurlijk/management: voorbereiding en ondersteuning besluitvormingstrajecten
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Bijlage 8: Bijdragen Nationaal Klimaatakkoord i.r.t. RES
Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord regionaal deel
In het Nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat het Rijk € 22,5 miljoen per jaar (2019, 2020,
2021) ter beschikking stelt voor de totstandkoming van RESsen. Daarvan gaat € 5 miljoen per jaar
naar het Nationaal Programma RES voor de programmaorganisatie en de ontwikkeling van datainfrastructuur en kennis. € 15 miljoen per jaar is beschikbaar voor de ondersteuning van de 30
regio’s: € 3 miljoen via expertpools en € 12 miljoen in gelden voor de regio’s.
De financiële bijdrage van het Rijk aan de totstandkoming van de RES U16 is naar verwachting €
600.000,- per jaar (2019, 2020 en 2021) .De bijdrage zal naar verwachting via een decentraliserings
worden uitgekeerd. Dat betekent een uitkering via het gemeentefonds aan een nog te bepalen
penvoerder. De financiële middelen vanuit het Rijk voor de RES U16 komen pas beschikbaar na

ondertekening van het Klimaatakkoord, naar verwachting bij de december circulaire 2019 voor
2019.
Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord lokaal deel
In het Nationaal Klimaatakkoord wordt voor de periode 2019 tot en met 2021 € 50 miljoen per jaar
ter beschikking wordt gesteld voor de totstandkoming van de Transitievisie Warmte en voor het
realiseren van de RES (pg 31, klimaatakkoord). Deze middelen zijn aanvullend op de al
gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije
Wijken en de RES. Het is op het moment van schrijven niet bekend hoe de € 50 miljoen over
gemeenten verdeeld wordt.
Oe de extra uitvoeringkosten voor gemeenten (met name de kosten voor de wijkgerichte aanpak)
er na 2021 uitzien, is nog onzeker. De Rijksoverheid en de VNG vragen de Raad voor Openbaar
Bestuur om dit inzichtelijk te maken middels een artikel 2 – onderzoek. Dit uitkomsten worden
door zowel de Rijksoverheid als VNG overgenomen. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder
onderzoek naar de mogelijk extra uitvoeringslasten van de decentrale overheden.
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Bijlage 9: Risico’s en mitigerende maatregelen
De RES 1.0 dient gerealiseerd te worden in een kort tijdbestek, in afstemming met veel partijen, met een groot aantal stakeholders te betrekken en
dient inhoud te bevatten die nog niet eerder gestructureerd in beeld is gebracht. Een dergelijke complexiteit brengt risico’s met zich mee. Om
hierop zo goed mogelijk te kunnen anticiperen, hebben we een overzicht gemaakt van risico’s, de kans dat deze zich voordoen (K), de impact (I)
als ze zich voordoen en mitigerende maatregelen vertaald in acties die we kunnen treffen om kans of impact zo gering mogelijk te laten zijn.
Risico
Geen (of enorm vertraagd) geaccordeerd
Klimaatakkoord, of geen budget vanuit Rijk

K
M

I
H

Mitigerende maatregel
Op voorhand uitspreken of we in dit
geval door willen gaan met de
doelstelling van energieneutrale regio.
In de verkenningen / onderzoeken
rekening houden met een hogere opgave
duurzame elektriciteit.

Acties
Vooraf bespreken en aangeven wat voor
budget hier dan voor beschikbaar gaat
zijn.
Opnemen /hanteren hogere
onderzoeksambitie dan minimum
verwachte ondergrens voor verkenningen
(is al zo opgenomen in startnotitie)

Verhoging opgave duurzame elektriciteit op land.
Ambitie Klimaatakkoord wordt verhoogd van 49% CO 2
reductie naar 55% CO2 reductie wanneer de Europese
doelstelling wordt verhoogd. Dit zou al in 2020 kunnen
veranderen en kan leiden tot een verhoging van de
opgave duurzame elektriciteit op land. In 2021 wordt
besloten over eventuele opschaling duurzame
elektriciteit i.v.m. aanvullende elektriciteitsvraag.
Nadat RES en concept bod is vastgesteld blijkt gewenste
netwerkuitbreiding/aansluiting niet (op korte termijn)
mogelijk.

M

M

M

H

Stedin (en Tennet) zijn als
netwerkbeheerder is op zowel bestuurlijk
als ambtelijk niveau vertegenwoordigd.

M

H

Elkaars belangen goed kennen en
meenemen;
Facilitator onderhandelingen inzetten om
situatie te voorkomen;
Bestuurders en raden meenemen in
proces.

L

M

Benodigde budget en capaciteit op orde
brengen; Snel in proces stap zetten naar
concrete plannen

Opnemen Stedin ambtelijk brede groep en
in bestuurstafel (is opgenomen in PvA)
Organiseren bestuurlijk overleg Stedin en
Tennet met bestuurlijke trekkers
Projectstart organiseren op ieder
betrokken niveau (bestuurstafel,
bestuurlijke trekkers, ambtelijk
opdrachtgevers en ambtelijk brede
werkgroep), waarbij dit onderwerp onder
begeleiding van professionele facilitator
wordt besproken
Snel handelen; voorfinanciering regelen
en werving kernteam in de zomer van
2019 regelen.

Geen eenduidig inhoudelijk regionaal besluit
(verschillende visies)

RES bod is te nietszeggend/weinig specifiek, voldoet
niet aan voorwaarden
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RES bod niet op tijd gereed door gebrek aan uitlijning
bestuurlijke processen

H

H

RES bod niet op tijd gereed door politieke
ontwikkelingen, of gebrek aan vertrouwen of
solidariteit

M

M

-

Ambtenaren
Wethouders
Colleges

M
L
M

H
H
H

-

Raden

H

H

Landelijke subsidiemogelijkheden te klein (SDE, DEI,
…)

M

L*

Onvoldoende netcapaciteit Stedin/TenneT

H

M*

Budget en capaciteit op orde brengen;
Uniform proces afspreken dat recht doet
aan de democratie en tegelijkertijd tempo
houdt. Impact van vertraging in beeld
brengen en zo verlies aan regie
voorkomen door stroomlijnen van
besluitvorming; Juiste mensen aanhaken;
Relatie griffie koesteren; Investeren in
samenwerking met raden
Facilitator onderhandelingen proactief
inzetten; Investeren in procesafspraken en
transparantie bij start proces;
Teambuilding activiteiten organiseren;
Decision Making Unit organiseren,
waarbij deelnemers op alle niveaus met
elkaar in contact worden gebracht
Investeren in relaties, teambuilding,
succes vieren
Informeren over inhoud/noodzaak/proces
Helpen bij afwegingen maken;
afwegingen REP; samen
optrekken/sessies/ervaren
Motie- en amendementenmarkt
raadsleden; stimulering regio U16 gevoel;
betrekken/willen weten en delen; rol en
impact benadrukken (u gaat erover, blijft
aan het stuur)
Lobby voor voldoende faciliteiten;
Verkenning alternatieve
subsidiemogelijkheden
Vroegtijdig in gesprek om fasering af te
stemmen; Optimaal gebruik maken van
huidige capaciteit door keuzes die net
ontlasten
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Gedurende de zomer 2019 uniform
besluitvormingsproces uitwerken samen
met griffie.

Zie ook hierboven: op ieder niveau
projectstart organiseren. Regelmatige
teambijeenkomsten op voorhand al
inplannen. Proactieve communicatie
(projectrapportage of nieuwsbrief e.d.)
inrichten. Voorzien vanuit
projectmanagement.

Via VNG, IPO, NP RES mogelijkheden
laten verkennen.
Op korte termijn en met regelmaat
gesprekken Stedin organiseren.
Deelname Stedin brede ambtelijke groep
en relevante werkgroepen.

REP spoort niet met RES, onvoldoende ruimte

M

H

POVI/Provincie maakt eigen keus (sneller tijdpad POVI
dan RES)
Warmtebedrijven beïnvloeding door onderhuidse
commerciële belangen (gebrek aan marktmechanisme)

L

H

M

M

Bewoners: participatieproces niet goed genoeg

M

M

Bewoners: woede, dreiging

L

H

Bewoners: gebrek aan draagvlak, onenigheid over
keuzes, onrust over eigen rol

H

L
M
H**

Geen keuze/beslissing technologie door afwachten
nieuwe ontwikkelingen

H

L/
H

Veelvoud aan meetmodellen en -methodieken

H

L/
M

Warmteplannen kunnen leiden minder isolatie en
dus toename warmtevraag. Door gebrek aan

M

H

RES integreren in REP; RES-belang
inbrengen bij REP; Capaciteit vanuit RES
vrijmaken voor REP
Sterke vertegenwoordiging provincie
POVI richting RES en vice versa
Transparantie vragen; Kennis over
warmte als techniek en functioneren
bedrijven krijgen en delen; Belangen
inzichtelijk maken; Inzicht hebben wie
met wie spreekt binnen de regio
Goed en tijdig plan, breed gedeeld
(inclusief omgevingsmanagement,
toegankelijkheid voor stakeholders en
voor alles geldt: humor,
relativeringsvermogen)
Leren van Drenthe; Lokale betrokkenheid
(lusten en lasten); Dialoog
Bestuurders staan openlijk voor de zaak;
Leren van Drenthe; Transparant proces;
Mutual Gain Approach; Heldere
verwoording
Schetsen hoe innovatieproces een plek
krijgt in RES-proces 2.0 (rolverdeling van
de partijen bij de uitvoering); Kennis
opbouwen over leveringszekerheid op
termijn; Opslag meenemen in keuzes
Goede onderbouwing en uitleg van de
verschillen; Eenduidige data en
gevalideerd; Kans dat je op basis van
verschillende getallen verkeerde keuzes
maakt, is klein
Onderlinge afstemming werkgroepleden
en bestuurders gemeenten – RES-regio
U16

58

Gezamenlijk overleg inrichten. Voorzien
vanuit projectmanagement.
Idem.
Kennistraject Warmte opzetten met extern
bedrijf. Bespreken met NP RES budget
kennisopbouw, gebruikmaken externe
pool. Via ambtelijk brede groep overzicht
maken contactpersonen Stedin.
Adviesgroep communicatie vragen om
plannen verder uit te werken.

Projectleider en strateeg participatie
leggen contact Drenthe.
Begeleiding en training van bestuurders
organiseren? Kijken of dit in budget
opgenomen moet worden
Kennisopbouw via scholing, NP RES
vragen om bijvoorbeeld e-learning cursus.
Meenemen innovatie in RES 2.0.

NP RES vragen dit te coördineren.

Tijdig agenderen en voorbereiden
besluitvorming. Investeren in
teambuilding/RES-Regio U16 gevoel.

warmtebronnen kan dit leiden tot toename e-vraag
in regio.
Duurzame warmtebronnen lijken schaars te zijn,
nieuwe technieken zijn lastig grootschalig in te zetten

M

M

Gebrek aan middelen en capaciteit werkorganisatie RES

H

H

Gebrek aan middelen en capaciteit realisatie opgave
(2030)

M

L/
M

Kernteam gaat te veel zijn eigen weg, of wordt
onvoldoende gesteund

H

H

Onderlinge afstemming
gemeenten/warmteplannen en RES;
Afstemming met naburige regio’s over
mogelijke oplossingen
Borgen capaciteit en tijdig vrijmaken van
middelen; Besluitvorming bij juiste
gremiums organiseren
Monitoren, lobbyen e.d. meenemen in
activiteiten; Regionale samenwerking;
Kennis delen (technisch en procedureel);
Capaciteit delen
Investeren in voldoende overleggen,
communicatie en betrokkenheid (via
werkgroepen e.d.); Investeren in
gezamenlijke cultuur

* In planfase **Locatiegebonden K = Kans, I = Impact
In aanvulling op de risico’s zien we ook een punt dat geen risico, maar een zekerheid is:

Al aanwezige belemmering
Tegenstrijdige wet- en regelgeving, of
gebrek aan bevoegdheden

Hoe hiermee om te gaan
Als randvoorwaarde meenemen in bod; Lobby
voor aanpassing; Melden bij meldpunt

59

Tijdig agenderen. Via ambtelijk brede
groep en projectleider Warmte op de
hoogte blijven van gemeenteplannen.

Via NP RES, IPO, VNG en
vakorganisaties lobbyen voor
uitvoeringscapaciteit. Binnen RES-Regio
U16 interne capaciteitspool opzetten.
Meenemen in RES 2.0.
Borging via betrokkenheid ambtelijk
brede groep. Investeren in teambuilding.

Bijlage 10: Overzicht tot nu toe geïdentificeerde stakeholders
We realiseren ons dat het lastig is om op voorhand een compleet overzicht van alle stakeholders te
hebben die een bijdrage kunnen leveren aan, of in andere zin een belang hebben bij, de RES 1.0.
Onderstaande stakeholders hebben we op dit moment in beeld. Als we bij de verdere uitwerking
van de RES 1.0 merken dat er aanvullende stakeholders betrokken (dienen te) zijn, wij hen actief
zullen uitnodigen om deel te nemen aan het participatieproces. In het participatieproces maken we
in ieder geval onderscheid tussen interne (onderdeel van RES-regio U16) en externe stakeholders,
waarbij externe stakeholders worden onderverdeeld in overheid en overige stakeholders.
9.1.1

Interne stakeholders

Interne stakeholders zijn in ieder geval de volgende partijen. De huidige indeling is niet
uitputtend, omdat verschillende organisaties door elkaar lopen.
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9.1.2

Externe stakeholders – overheid

Naast de stakeholders genoemd in Figuur 3 zien we op dit moment de volgende stakeholders:
Uitvoerders

Kennis

Financiers

ODRU

ECN

Invest NL

RUD
VRU

EBN
STOWA

Energiefonds Utrecht
BNG/WS Bank

Drinkwaterbedrijven

Universiteit Utrecht

EIB (EU-bank)

Kaderstellers

Hogeschool Utrecht

Volksbank

RWS Oost Nederland

USI

ING?

RWS Midden Nederland

Wageningen Universiteit

ABN Amro?

RWS Klimaatmonitor

TU Delft

Nationale banken?

Rijksdienst vastgoed

TU Eindhoven

Subsidieverstrekkers

NP RES

Universiteit Twente

EU

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Kadaster

PU

Expertisecentrum Warmte

PBL

Rijk/RVO/SDE

PBL

SER

Buren

RIVM

Expertisecentrum Warmte

Amersfoort

Staatstoezicht op de mijnen

TNO

Fruitdelta

Wetgevers

Alblasserwaard

Min BZK

Staatstoezicht op de mijnen
RIVM
Academie van Bouwkunst/
http://www.nrglab.net/

Min Landbouw en Voedsel

Grondeigenaar

Krimpenerwaard

Min I&W

RWS

Holland Rijnland

Min EZ

SBB

Holland Midden

EU

Provincie Utrecht

Amsterdam Amstelmeerlanden

Unesco (Waterlinie)

Gemeenten

Bestuurlijke trekkers RES

Tweede Kamer

Waterschappen

Landelijk coördinatorenoverleg

Eerste Kamer

Defensie

Belangenbehartiging

Ambassadeur/ communicatie

Rijksvastgoed

Provincie Utrecht

EZ?

ProRail

IPO (koepelorganisatie)

SIRE?

NS

VNG (koepelorganisatie)

Mogelijkmakers

Foodvalley

UWV (koepelorganisatie)

EBN
Ministerie OCW
UWV

9.1.3 Externe stakeholders – brede samenleving
Op dit moment onderscheiden we de volgende groepen stakeholders, waarbij we ons realiseren
dat er dubbelingen in rollen kunnen zijn en dat dit overzicht niet compleet is op het moment van
schrijven
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Bijlage 11: Competentieprofielen kernteamleden
Gezien het feit dat de kernteamleden de inhoudelijke uitwerking van het RES 1.0 verzorgen, is het
belangrijk dat de benodigde competenties en kennisvelden voldoende geborgd zijn in dit team. Dit
betekent dat inhoudelijke kennis aanwezig moet zijn. Daarnaast vraagt het proces van
totstandkoming en goedkeuring van de RES 1.0 de nodige competenties. Hieronder worden de
algemene competenties weergegeven. In Bijlage 1 staan de specifieke competenties per functie
weergegeven.
Algemene competenties kernteamleden:
•
In staat over belangen eigen organisatie heen te kijken naar belang totale RES-regio.
•
Regie kunnen voeren op deelopdrachten en taken
•
Samenwerkingsgericht/ team/ regio competenties – faciliterend aan besluitvorming
•
Politiek/omgevingssensitief – kunnen werken in politiek/bestuurlijke omgeving
•
Projectmatig/programmamatig werken competenties: resultaatgericht, samenwerkend,
proactief, communicatief

Specifieke competenties projectleiders elektriciteit en warmte
•

Algemeen:
o
o
o

•

Groepsprocessen kunnen coördineren en faciliteren
Strategisch werk- en denkniveau
Ervaring met werken op senior niveau als projectleider of programmamanager van
multidisciplinaire projecten binnen gemeente, waterschap of provincie
o Ervaring met aansturing externe bureaus
Ruimtelijke Ordening/ontwikkeling – landinrichting/stedenbouwkundig.:
Bekend met/ kennis van:
o Ruimtelijke vraagstukken van zowel landelijk gebied ruimtelijke vraagstukken als
stedelijk gebied
o

Ontwikkelingen in de omgevingswet – in staat deze te volgen en te vertalen, waaronder
bekendheid met de nieuwe afwegingsmogelijkheden gemeenten/provincie

•

o

Innovaties in ruimtelijke ontwikkelingen/beleid

o

Ruimtelijke strategie

Warmtewinning en -bronnen, warmtetransport, warmte en transportbedrijven, gebouwde
omgeving (alleen projectleider warmte):
Bekend met/ kennis van:
o Vraagstukken rondom duurzame vormen van warmtewinning en warmtetransport
(technisch, economisch, ruimtelijk, maatschappelijk)
o

Vraagstukken warmtetoepassing in zowel landelijk gebied ruimtelijke vraagstukken als
stedelijk gebied (technisch, economisch, ruimtelijk, maatschappelijk)

o

Vraagstukken energiebesparing, warmte in de gebouwde omgeving

o

Technische, bedrijfseconomische analyses

o

Innovaties op warmte

o

Ontwikkelingen in de energiewet, warmtewet, warmtetransitievisies etc.
64

•

Energie in gebouwde omgeving:
Bekend met/ kennis van:
o Energievraagstukken bij organisaties, bedrijven en woningen (maatschappelijk,
economische en technisch)
o

Thermische en elektrische energie opwekken in en op gebouwen

o

Energie besparen in de gebouwde omgeving (bij verschillende gebouwen en
doelgroepen)

o
•

Energieopslag en netontwikkeling/vraagstukken in de gebouwde omgeving

Opwek duurzame elektriciteit buiten de gebouwde omgeving/ in het buitengebied (alleen
projectleider elektriciteit):
Bekend met/ kennis van:
o Ruimtelijke strategie, vormgeven, plannen van grootschalige duurzame
elektriciteitopwekkers (zonnevelden, windturbines) en netinfrastructuur.
o

Ontwikkelingen energielandschappen/ landschapsbenadering

o

Vraagstukken en ontwikkelingen rondom grootschalige elektriciteit opwek (ruimtelijk,
economisch, maatschappelijk, technisch)

o

Kennis van verschillende vormen van financiële participatie en arrangementen
ontwikkeling om lokaal en regionaal economisch te laten profiteren

Specifieke competenties strateeg participatie en communicatie
•

Algemeen:
o
o
o

•

Groepsprocessen kunnen faciliteren.
Strategisch werk- en denkniveau.
Ervaring met werken op senior niveau in multidisciplinaire projecten binnen gemeente,
waterschap of provincie.
o Ervaring met aansturen medewerkers op uitvoerend niveau.
o Ervaring met aansturen externe bureaus.
Participatie, communicatie en omgevingsmanagement:
o
o
o
o

Ervaring met diverse participatie en communicatietechnieken en -methoden.
Goede schrijfvaardigheden.
Kennis van en ervaring met externe bureaus op dit gebied
Ervaring met woordvoerdersrol .

Specifieke competenties medewerker participatie en communicatie
•

Algemeen:
o
o

•

Teamspeler
Ervaring met werken op medior niveau in multidisciplinaire projecten binnen
gemeente, waterschap of provincie
o Ervaring met samenwerken met collega’s van externe bureaus
Participatie, communicatie en omgevingsmanagement:
o
o

Ervaring met diverse online en offline media
Goede schrijfvaardigheden
65

Specifieke competenties facilitator onderhandelingen
•

Algemeen:
o
o
o

•

Groepsprocessen kunnen faciliteren
Strategisch werk- en denkniveau
Ervaring met werken op supersenior niveau in complexe situaties binnen gemeente,
waterschap of provincie
o Straalt senioriteit en autoriteit uit, kan zich aanpassen aan wat er in de situatie nodig is.
o Niet-bedreigend voor functie/positie anderen
o Resultaat- en mensgericht
Onderhandelingsprocessen:
o Kennis van en ervaring met onderhandelingsprocessen en -technieken.
o Geaccepteerd door bestuurders

Specifieke competenties projectondersteuner
•

Algemeen:
o

•

Ervaring met werken in ondersteunende functies op medior niveau in binnen
gemeente, waterschap of provincie
o Resultaat- en mensgericht, niet bang om mensen aan te spreken bij niet nakomen
afspraken
o Nauwkeurig
o Goede schrijfvaardigheden
Projectondersteuning:
o Kennis van en ervaring met planning en budgettering
o In staat om projectrapportages te schrijven

Specifieke competenties programmamanager
•

Algemeen:
o
o
o

•

Groepsprocessen kunnen faciliteren
Strategisch werk- en denkniveau
Ervaring met werken als projectleider of programmamanager op senior niveau in
complexe projecten binnen gemeente, waterschap of provincie
o Resultaat- en mensgericht
o Politiek en omgevings-sensitief
o Flexibel en proactief
Programmamanagementcompetenties:
o Kennis van en ervaring met projectmanagementmethodieken
o Kennis van bestuurlijke processen binnen gemeenten, waterschap en provincie
o Kan inschatten wanneer escalatie nodig is en schroomt niet deze in gang te zetten
o Houdt zichzelf en anderen aan gemaakte afspraken, is in staat gevolgen van niet
nakomen of aanpassen afspraken helder uiteen te zetten en te bespreken
o In staat verbinden inhoudelijke opgave met processen
o In staat inhoudelijk en procesmatig de verbanden te leggen met andere regionale,
lokale en provinciale trajecten
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