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Kwartiermaker meerjarig landsdekkend 

programma Regionale Energie Strategieën 

25 september 2018 

Publieksversie Plan van Aanpak 

Leeswijzer 

Om te komen tot een meerjarig landsdekkend programma Regionale Energiestrategieën is een kwartiermaker 

aangesteld. Voor u ligt het plan van aanpak dat door de kwartiermaker in de periode tot eind 2018, de zogenaamde 

kwartiermakersfase, wordt gehanteerd. In dit plan van aanpak staan de programmalijnen beschreven die centraal staan 

tijdens de kwartiermakersfase, gevolgd door de producten die in deze periode worden vervaardigd. Wij sturen u dit 

document op om transparant te maken waar wij ons de komende maanden voor inzetten en wat u van ons kunt 

verwachten. 

Als u vragen heeft over het plan van aanpak kunt u contact opnemen met: 

Richard Kleefman – Interprovinciaal Overleg 

Marjon Bosman –Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Reinier Romijn – Unie van Waterschappen 
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1. Inleiding, doel en uitgangspunten 

1.1 Klimaatakkoord en Interbestuurlijk programma 

Recent is het voorstel voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd. Dit heeft onder andere op het 

gebied van hernieuwbare opwek en de infrastructuur voor warmte en energie grote ruimtelijke consequenties. De 

landelijke opgave voor hernieuwbare elektriciteit op land is 35 TWh in 2030. Daarnaast ligt er een grote opgave 

voor de gebouwde omgeving. Voor 2050 moeten er zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen goed 

geïsoleerd worden en van duurzame warmte en schone elektriciteit worden voorzien. 

Voor het realiseren van de bovenstaande opgave is regionaal maatwerk nodig. Dit geldt voor de kwantitatieve 

doelstellingen en in het bijzonder voor de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare opwek en de infrastructuur voor 

warmte en elektriciteit. Ruimte is immers een schaars goed. Dit vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken 

tussen overheden én van overheden met maatschappelijke partners.   

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen 

(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

hebben in het Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken om 

een Meerjarige Programmatische Nationale Aanpak met 

Landsdekkende Integrale Regionale Energie en Klimaat 

Strategieën (Programma RES) uit te werken
1
. De koepels nemen 

hierin het voortouw, het Rijk werkt mee in partnerschap. In het IBP 

is tevens afgesproken dat de besluitvorming over deze strategieën 

plaatsvindt via het Omgevingsbeleid van Rijk, provincies en 

gemeenten. Op decentraal niveau zijn er al diverse 

energiestrategieën, ambities en plannen opgesteld. Het is zaak om 

de resultaten van deze plannen aan te laten sluiten op de 

uitkomsten van het Klimaatakkoord en op te schalen naar 

landsdekkend niveau.  

 

1.2 Doel RES 

De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzen voor de opwekking van duurzame 

elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-

infrastructuur. Daarmee kan in de regio invulling worden gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals 

deze gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De RES heeft een horizon van 

2030 met een doorkijk naar 2050. 

De RES is tevens een manier om samenwerking tussen alle regionale partijen te faciliteren om daarmee te komen 

tot gezamenlijk gedragen keuzen voor gebieden, voor projecten en voor de implementatie en uitvoering van die 

projecten. Het gaat om gezamenlijk gedragen keuzen van de provincie, waterschappen, de gemeenten, de 

netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. 

De doelen van het Landsdekkend Programma RES zijn als volgt: 

                                                           

1
 Als gevolg van de ondertekening van het IBP op 14 februari 2018 door alle overhedend (www.interbestuurlijkprogramma.nl) 
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 Regionaal vertalen en implementeren van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren 

elektriciteit en gebouwde omgeving  

 Stimuleren van de uitvoering door te komen tot gedragen bouwstenen voor zorgvuldig afgewogen en 

democratisch gelegitimeerde besluitvorming (met behulp van GOVI, POVI, NOVI en bijbehorende plannen) 

 Organiseren van interactie en samenhang, met industrie, mobiliteit, en landbouw/landgebruik. Dit draagt bij 

aan integrale afweging  

 Stimuleren van de samenwerking tussen decentrale overheden onderling en met maatschappelijke partners 

met als doel om te komen tot uitvoering van de RES en maatschappelijk draagvlak. 

 Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht 

en urgentiebesef bij inwoners van de regio.   

Het programma RES moet echter niet alleen van ‘de overheden’ zijn. De pilots van de RES hebben al laten zien dat 

het voor regio’s mogelijk is om, op basis van dezelfde kaders en doelstellingen, via maatwerk te komen tot 

gedragen regionale afspraken. De energietransitie, en dus het Programma RES, kan alleen slagen via zowel 

regionale als nationale samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) partijen. 

 

1.3 Planning Programma RES tot aan de uitvoeringsfase 

Vanaf begin 2020 is het de bedoeling dat de uitkomsten van de verschillenden RES’en in het omgevingsbeleid van 

de betreffende overheden worden doorgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat medio 2019 de concept RES’en 

gereed zijn, zodat eind 2019 de regionale invulling van de nationale opgave definitief verdeeld kan worden. Terug 

redenerend betekent dit dat er ongeveer een half jaar beschikbaar is om tot een concept RES te komen. Met in 

achtneming van anticiperende regio’s en zeven uitgevoerde pilots, kan pas vanaf januari 2019 volwaardig worden 

gestart met het opstellen van de RES omdat dan het Klimaatakkoord naar verwachting pas definitief ondertekend 

is. Om daadwerkelijk optimaal van start te kunnen gaan met het opstellen van de RES’en, dienen de onderlinge 

verwachtingen en bijbehorende condities duidelijk te zijn. Dit is de belangrijkste opgave voor de kwartiermaker. 

De regio’s die al gevormd zijn worden echter aangemoedigd om nu al wel te starten met de vorming van de 

concept RES’en zodat geen tijd verloren gaat. 

 

 

Figuur 1- Stappenplan Landsdekkend Programma RES tot aan de uitvoeringsfase (september 2018 tot 2020) 
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1.4 Proces in beeld – positionering kwartiermakersfase 

De regionale uitwerking en uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord vraagt een lange adem en loopt in 

ieder geval tot 2030. De RES is een instrument hierin dat  richting bepalend is voor de regio. Het programma RES 

loopt van medio augustus 2018 tot en met januari 2020, het moment waarop de besluitvorming over het 

omgevingsbeleid van start gaat, daarna volgt de uitvoeringfase. Het totale proces is onder te verdelen in vijf fases: 

1. Kwartiermakersfase  (september 2018- januari 2019) 

De kwartiermakersfase loopt van medio augustus 2018 tot januari 2019. In deze fase zijn de regio’s 

gevormd en komen alle basiscondities op orde om het RES-proces goed te kunnen doorlopen. Dit 

betekent onder andere dat de regio’s inzicht krijgen in, en eenduidigheid krijgen over, beschikbare data 

en gegevens waarmee opwekpotentieel, het besparingspotentieel, nutsinfrastructuur en het huidige 

verbruik in kaart kan worden gebracht. Dit gebeurt voor elektriciteit en warmte (zie synthesefase). Ten 

tweede moet in de kwartiermakersfase de governance van het programma RES worden vormgegeven. 

Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt en uitgewerkt over de manier van sturen, 

besluitvorming en escalatie zowel op nationaal als op decentraal niveau. De activiteiten die bij deze fase 

horen zijn erop gericht om een start te maken. Deze fase loopt parallel aan de nadere uitwerking en 

doorrekening van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord, die tevens in januari 2019 worden afgerond. 

Ook dienen in deze fase de lessen van de pilot-RES’en die zijn uitgevoerd in vijf regio’s te zijn betrokken 

bij de inrichting.  

 

2. Synthesefase  (januari 2019-medio 2019) 

Vanaf januari 2019 gaat de synthesefase in. Dit betekent dat de circa dertig regio’s aan de slag gaan met 

het opstellen van een concept-RES waarin wordt uitgewerkt hoe en hoeveel de regio gaat bijdragen aan 

de nationale doelstellingen. Voor de zomer van 2019 moet iedere regio het regionale aanbod in concept 

presenteren. Wat betreft elektriciteit ligt de focus van dit aanbod op ruimtelijke inpassing gerelateerd 

aan de kwantitatieve doelstelling van 35 TWh in 2030. Voor het onderdeel ‘warmte’ wordt in de RES een 

regionale strategie opgenomen waarin staat uitgewerkt hoe het warmteaanbod en de warmtevraag op 

regionaal niveau, met elkaar kunnen worden verbonden en wat hierin de ambitie is. Het lijkt daarom 

verstandig om ruim voor de zomer van 2019 een zogenaamd ‘kristallisatiepunt’ te bepalen waarop alle 

regio’s bij elkaar komen om de stand van zaken (aan elkaar) te presenteren en om van elkaar te leren 

voorafgaand aan het opleveren van de concept RES.   

3. Beoordelingsfase  (juni 2019- eind 2019) 

Van juni 2019 tot september 2019 start de doorrekening van de regionale aanbiedingen naar nationale 

doelen.  Indien het regionale aanbod gezamenlijk niet de volledige nationale doelstelling invult, wordt 

mogelijk gestart met de herverdeling van de restopgave volgens een vooraf opgestelde systematiek. De 

mogelijkheid bestaat dat vanaf december 2019 de regio weer aan zet is om haar aanbod te verhogen.  

4. Borgingsfase  (vanaf januari 2020) 

Na afronding van de beoordelingsfase volgt vanaf januari 2020 de borgingsfase. Tijdens deze fase 

moeten de definitieve afspraken tussen Rijk en regio’s  landen in het omgevingsbeleid en worden 

uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Dit betekent eveneens dat de afspraken met 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, NGO’s etc. moeten worden verankerd. Derhalve staan in deze 

fase  twee borgingsprocessen centraal:  

a. Democratisch: besluitvorming over de uitgewerkte RES (inzet en uitvoeringsprogramma)  
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b. Omgevingsbeleid:  de gemaakte keuzen moeten landen in het Omgevingsbeleid (omgevings-visies, 

verordeningen en omgevingsplannen)   

5. Uitvoeringsfase (tot 2030) 

Nadat de borging van de RES heeft plaatsgevonden kan de regio aan de slag met de uitvoering conform 

de gemaakte afspraken en het uitvoeringsplan. De tijdshorizon van de uitvoeringsfase loopt tot 2030. 
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2. Scope en invulling kwartiermakersfase 

 

2.1 Programmalijnen binnen kwartiermakersfase 

Gezien de opgave voor het programma RES, de nog in te vullen condities en de planning voor het totale 

programma, zijn er zes programmalijnen opgesteld waarlangs wordt gewerkt tijdens de kwartiermakersfase. 

Programmalijn 1: Structuur voor Programma en Proces 

Om te komen tot circa dertig RES’en waarmee de afspraken uit het Klimaatakkoord ruimtelijk worden vertaald, 

wordt een programmaplan opgesteld waarin staat uitgelijnd hoe het programma RES eruit ziet tot aan de 

uitvoeringsfase. Dit betekent:  

 Vormgeven van een programmastructuur en samenwerkingsafspraken tussen de samenwerkende overheden 

(koepels en het Rijk). Dit vraagt om een procesontwerp waarin afspraken over de organisatievorm, 

besluitvorming, sturing, verantwoording en escalatiemogelijkheden landen.  

 Afspraken maken over hoe de programmastructuur ingebed is in de governance van het klimaatakkoord.  

 Uitwerken van de algemene uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van de circa dertig regionale 

organisaties die een RES op gaan stellen. Hoe verhouden de decentrale overheden zich tot elkaar, welke 

werkstructuur wordt er gehanteerd en welke andere partijen werken naast de overheden mee aan de RES. 

 Afspraken over een ondersteuningsstructuur om regio’s te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren RES 

(denk aan organiseren kennisinfrastructuur, accountmanagers, leerkringen, etc.). Hierin wordt onderscheid 

gemaakt in type ondersteuning per fase van het programma.  

 Afspraken over monitoring en rapportage. 

 Helderheid over deelname en rol van het Rijk in de regio’s (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Rijk) 

 Uitwerken en vastleggen hoe participatie kan worden georganiseerd. Daartoe wordt o.a. beschreven hoe de 

betrokkenheid van maatschappelijke organisatie, NGO’s, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven in de 

programmastructuur en in de regio worden vormgegeven. 

 Helderheid verschaffen over de inhoud van de opgave. Dit betekent dat de doelstellingen van het 

programma helder moeten zijn met betrekking tot opwek, besparing en verbruik. Maar ook dat inhoudelijke 

kaders, aannames en uitgangspunten van de opgave helder zijn en wat op welk moment in welke vorm door 

de regio´s moet worden opgeleverd. 

 Een bestedingsvoorstel wat betreft de financiering van het Programma RES 

 

Programmalijn 2: Data en monitoring 

Voor het opstellen van een RES is een heldere afbakening noodzakelijk. Omwille van de eenduidigheid moet 

helder zijn wat er wel of niet wordt meegerekend, hoe wordt gerekend, welke getallen worden gebruikt voor 

berekening. Optelbaarheid is van belang omdat middels RES’en uitvoering wordt gegeven aan de klimaatdoelen 

die straks in het klimaatakkoord per sector worden vastgesteld en die moeten optellen tot 49% CO2 reductie in 

2030. Onderlinge vergelijkbaarheid van de doelen is van belang om de inventarisaties, rapportages en 

doorrekeningen van de verschillende RES’en in verschillende regio’s eenduidig te kunnen valideren.  Hiervoor is 

nodig: 

 Kaderstelling omtrent data en monitoring. Dit betreft: 1) Helderheid bieden waarover dient te worden 

gerapporteerd, met andere woorden: welke deliverables willen we in gezamenlijkheid opleveren. De basis 
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hiervoor zijn de afspraken in het Klimaatakkoord. 2) De afspraken en uitgangspunten over hoe er gerekend 

wordt en hoe er gebruikt gemaakt kan worden van data.  

 Inzicht in en de beschikking over de benodigdheden om de potentie van een regio in kaart te brengen 

 

 

 

Programmalijn 3: Ondersteuning regio’s  

Om de decentrale overheden comfort te geven in het kunnen opzetten van een RES met uitvoeringsperspectief, 

zodanig dat de nationale doelstellingen worden gehaald, moeten onder andere de scope, de verwachtingen, de 

beoordelingssystematiek en de organisatie helder zijn. Het is van belang om regio’s zoveel mogelijk te 

ondersteunen met concrete kennis, middelen en informatie. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om in 

de regio de ondersteuningsbehoeften op te halen en hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. De ondersteuning die 

aan een regio wordt geboden verschilt sterk per fase in het programma. In de kwartiermakersfase wordt in ieder 

geval gezorgd voor: 

 Het ophalen van de behoeften naar specifieke ondersteuning in regio. Dit gebeurt op basis van de vragen en 

wensen die voortkomen uit de roadshows,  nog te organiseren regiobijeenkomsten, klankbordgroepen met 

achterbannen en gesprekken met individuen in de regio’s. 

 De huidige (opgewaardeerde) handreiking RES 

 Een RES informatiepakket waarin onder andere de uitkomsten van de programmalijn 1 en 2 zitten. De huidige 

(opgewaardeerde) handreiking RES maakt hier ook onderdeel van uit.  

 Een (digitale) kennis- en leeromgeving zal worden ontwikkeld waar uitwisseling van ervaringen kan 

plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld.   

In de synthesefase en verder, moet specifieke ondersteuning worden geboden aan regio’s. Dit kan in de vorm van 

thematische bijeenkomsten, kennisimpulsen, een handleiding participatie, doorrekeningen en 

procesondersteuning. In de kwartiermakersfase moet de structuur hiervoor worden uitgewerkt en 

verantwoordelijken worden aangewezen.  

 

Programmalijn 4: Commitment van de regio’s 

Een randvoorwaarde voor het slagen van het programma RES is dat de afzonderlijke gemeenten, provincies en 

waterschappen zich vooraf gecommitteerd voelen aan het proces. Niet alleen op ambtelijk en bestuurlijk niveau, 

maar ook door gemeenteraden, provinciale staten en de algemene besturen van de waterschappen. Daarom is het 

belangrijk dat:  

 De regiovorming afgerond is in het najaar 2018. Een regio moet zich ook daadwerkelijk regio voelen om een 

RES te kunnen maken. Hier is inzet voor nodig vanuit het programma RES. Momenteel worden er in dit kader 

zogenaamde Roadshows georganiseerd die bedoeld zijn om in de regio kenbaar te maken wat de opgave is 

waarvoor zij aan de lat staan.  

 Regio’s waar de regiovorming minder vlot verloopt krijgen aandacht van de koepels. 

 Decentrale overheden in de regio een startnotitie accorderen waarmee het (formele) startschot wordt 

gegeven voor het proces om te komen tot RES en waarmee bestuurlijk en politiek geborgd wordt dat de RES 

er daadwerkelijk komt.  

 Er gedurende het programma goed wordt gemonitord hoe de regio’s ervoor staan zodat ze hierin ook 

kunnen worden ondersteund. 
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Programmalijn 5: Communicatie  

In de kwartiermakersfase en zeker ook in de periode daarna is het van belang dan de betrokkenen de juiste 

informatie op de juiste momenten ontvangen waardoor er een gedeeld kennisniveau is, transparantie ontstaat en 

er tempo gemaakt kan worden. Het is daarom van belang dat er: 

 Een communicatiestrategie wordt opgesteld voor het Programma RES 

 Er een communicatieplatform is dat bekend en toegankelijk is voor de betrokkenen 

 

 

Programmalijn 6: Begroting en bekostigingssystematiek 

Het kunnen halen van de doelstellingen en het uitvoeren van de RES vraagt om grote investeringen. Momenteel is 

er nog onvoldoende zicht op het volume van de investering en hoe de kosten verdeeld moeten worden. Er moet 

duidelijkheid ontstaan over: 

 Beschikbaarheid van procesgeld. 

 Financiële arrangementen en bekostigingssystematieken. Voor de ontwikkeling hiervan dienen de Rijkspartijen 

het voortouw te nemen, in samenspraak met de decentrale overheden. 
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3. Producten 

 

Programmalijn 1: Structuur voor Programma en Proces 

Wat Programmaplan.  In het programmaplan worden de programmastructuur en de 

samenwerkingsafspraken tussen de samenwerkende overheden (koepels en het Rijk) uitgewerkt. Langs 

deze structuur zal de komende jaren worden gewerkt aan het programma RES. Dit vraagt om een 

procesontwerp waarin de volgende elementen worden uitgewerkt:  

 Inhoudelijke doelstellingen Programma RES, inclusief inhoudelijke kaderstelling 

 Governance (sturing, verantwoording, besluitvorming, organisatie, escalatie) 

 Bestuurlijke juridisch kader (status RES, afdwingbaarheid, juridische verankering, relatie met 

omgevingsbeleid) 

 Afspraken over ondersteuning en monitoring 

 Besteding- en begrotingsafspraken 

Daarnaast bevat het programmaplan een uitwerking van de samenwerking en verhoudingen t.o.v.: 

 De governance van het klimaatakkoord; hoe is het programma RES hierin ingebed 

 De circa dertig regio’s die met RES-vorming aan de slag gaan; hoe ziet deze governance eruit? 

Welke prikkels zijn er om mee te doen? Welke afspraken worden er gemaakt over escalatie en 

sturing wat betreft verevening van bovenregionale energie-transitie onderwerpen 

 De betrokkenheid van netbeheerders, maatschappelijke organisatie, NGO’s, natuur- en 

milieuorganisaties en bedrijven in de programmastructuur, zowel op nationaal als op regionaal 

niveau. 

 Helderheid over deelname en rol van het Rijk in de regio’s (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

het Rijk) 

Het programmaplan is afhankelijk van het Klimaatakkoord en kan dan ook pas definitief gemaakt 

worden nadat het Klimaatakkoord definitief is vastgesteld. Echter gaan de koepels en de ministeries 

gedurende de kwartiermakersfase proactief aan de slag om een voorstel te doen voor de 

programmastructuur en werken bovengenoemde elementen, waar mogelijk, al uit.  

*Het programmaplan wordt een boekje van circa 25 pagina’s 

*Op de website wordt een website-proof versie van het programmaplan gepresenteerd (publieksversie) 

Waarom In de kwartiermakersfase moet alle afspraken rondom het Programma RES conditionerend worden 

uitgewerkt, zodat er commitment kan ontstaan en het programma succesvol kan starten. Het 

programmaplan vormt zodoende de basis voor handelen en besluitvorming voor de komende jaren.  

Planning Eind december 2018 

Programmalijn 2: Data en monitoring 

Wat Kaderstelling, data en monitoring. Een handreiking waarin alle elementen staan beschreven die 

regio’s nodig hebben om een RES te maken wat betreft data en monitoring. Hierbij valt te denken aan: 

 

 De beschikbaarheid van, en een toelichting op de te gebruiken datasets, databronnen en 

kengetallen 

 Een uniforme rekenmethodiek voor inventarisatie en toekomst-ramingen bij regionale strategieën  

 Definities van de indicatoren in de RES die worden gemonitord 

 Concrete, praktisch hanteerbare toelichting voor de informatie-aspecten en modelleer-werkwijze 

van de op te stellen RES’en 
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Waarom In de RES wordt de regionale uitwerking van de afspraken uit het Klimaatakkoord voor de met name de 

sectoren elektriciteit en gebouwde omgeving gemaakt, via: 

 Regionale inventarisaties van: 

- Het huidige energieverbruik 

- Infrastructurele (net) planning en lopende projecten  

- Potentie voor hernieuwbare energie (opwekking; opslag en infrastructuur) 

- Potentie voor besparing 

 Regionaal Warmteplan  

 Regionaal Energie- infrastructuurplan  

Dergelijke analyses moeten worden gebaseerd op een eenduidige en afgebakende set van gegevens en 

standaard-afspraken over wat wel en wat niet wordt meegerekend. Daarnaast is er ook eenduidigheid 

nodig over aannames, kengetallen, regels en definities. 

Voor al deze elementen wordt een handreiking opgesteld over de uniforme rekenmethodiek en de te 

gebruiken datasets bij de uitwerking van de regionale strategieën.  

Planning  december 2018 

 

Wat Input voor regionale analysekaarten. Tijdens de kwartiermakersfase kunnen regio’s al aan de slag 

met het duiden van de potentie van hun regio. Hiervoor ontvangen zij vanuit het programma RES input 

(data, materialen, kaarten en modellen) waarmee de potentie van de regio inzichtelijk kan worden 

gemaakt. Deze inzichten worden vervaardigd op basis van de energietransitie rekenmodellen die de 

expertgroep (EG ETRM) heeft verzameld. Nauwe afstemming vindt plaats met de ontwikkeling van het 

product ‘kaderstelling data en monitoring’  

Waarom Eenduidigheid over data en methodieken zorgt ervoor dat RES’en met elkaar te vergelijken zijn, dat 

regio’s op een vergelijkbare manier hun verbruik, potentie en plannen in kaart brengen en dat de 

verdeelsystematiek die in de zomer van 2019 wordt ingezet  voor het verdelen van de (eventuele) 

restopgave daadwerkelijk toepasbaar is.  

Planning medio november  2018 klaar voor verzending naar regio’s, mogelijk toevoegen aan Handreiking RES 

 

Wat Regiomonitor. Inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van het wordingsproces van iedere 

afzonderlijke regio om te komen tot (het opstellen van) een RES. De regiocoördinatoren kunnen op een 

uitgebreide lijst met items aangeven hoe de regio er gedurende de kwartiermakersfase voorstaat. Dit 

biedt inzicht in het type ondersteuning dat geboden kan worden, alsook in de goede voorbeelden en 

kansen voor uitwisseling die er zijn. Er worden tot het einde van het jaar twee ijkmomenten gepland 

waarop de stand van zaken inzichtelijke wordt gemaakt.  

Waarom De regio’s zijn zelfstandig in het opstellen en uitvoeren van de RES. Dit gaat niet zonder bestuurlijke 

structuur waarin richting, ambitie en handelingsperspectief besproken wordt en besluiten worden 

genomen. Het inzichtelijk maken van het wordingsproces van deze regiostructuur is van belang om 

regio’s te kunnen bijstaan als dit nodig in de toewerking naar een landsdekkende regiostructuur voor 

het opstellen en uitvoeren van de RES.  

Planning Eind december 2018 klaar voor gebruik, afspraken over vervolg in programmaplan 
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Programmalijn 3: Ondersteuning regio’s 

Wat Ondersteuningsstructuur. Het Programma RES bestaat uit verschillende fases. Het is van belang dat 

de regio’s in iedere fase ondersteuning krijgen, die past bij de vraagstukken waar ze op dat moment 

mee bezig zijn en die bijdraagt aan de overkoepelende doelstelling. Hiervoor wordt in de 

kwartiermakersfase een structuur aangelegd voor de ondersteuning aan de regio. Tevens wordt er 

zoveel mogelijk geprobeerd om ondersteuningsvragen  vanuit de regio op te halen.  

Twee onderdelen worden specifiek uitgewerkt:  

1. Toolbox 

Toolbox met ondersteuning voor de regio’s op het gebied van kennis, informatie en producten. Regio’s 

kunnen vanuit de toolbox de informatie ‘pakken’ die zij op dat moment nodig hebben. Dikwijls zal het 

gaan om gestandaardiseerde producten, maar soms moet er maatwerk geboden kunnen worden. Voor 

de kwartiermakersfase valt te denken aan de volgende items: 

 Hulp bij opstellen startnotitie (concept startnotitie) 

 De handreiking RES 

 Instructie hoe om te gaan met data en monitoring 

 Handleiding voor het vormgeven en opzetten van participatie in de regio 

 Communicatieboodschappen ter ondersteuning van het regionale proces 

 Etc.  

De toolbox wordt gedurende het programma continue aangevuld met nieuwe kennis, informatie en 

producten die relevant zijn voor de fase waarin het programma zich bevindt. 

 

2. Bijeenkomsten 

Gedurende het Programma RES worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd die passen bij de fase 

waarin het programma zich bevindt. Deze bijeenkomsten dienen om inzicht te krijgen in de stand van 

zaken, uitwisseling te organiseren en vragen te articuleren. Te denken valt aan:  

 Landelijke bijeenkomsten / klankbordgroepen met achterbannen 

 Regionale bijeenkomsten  

 Thema-specifieke bijeenkomsten (masterclasses) 

 

In de kwartiermakersfase wordt uitgewerkt welke bijeenkomsten er nog gedurende de 

kwartiermakersfase en/of gedurende de synthesefase moeten worden georganiseerd. De focus van de 

bijeenkomsten tijdens de kwartiermakersfase zal liggen op inzicht bieden in de opgave en de vraag aan 

de regio’s, maar zeker ook op het verkrijgen van commitment van de regio’s voor de opgave.  

* De toolbox en de planning van de bijeenkomsten komt op de website www.regionale-energiestrategie.nl 

te staan (zie product ‘communicatieplatform’) 

Waarom Regio’s bevinden zich in verschillende stadia wat betreft regiovorming en de totstandkoming van een 

RES. Hierin moeten zij worden ondersteund, waarbij waar mogelijk maatwerk geboden moet worden. 

Uit de Roadshows is o.a. gebleken dat er zowel veel dezelfde vragen als regiospecifieke vragen leven. 

Planning Medio november 2018 

 

http://www.regionale-energiestrategie.nl/
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Wat Handreiking RES. Een handreiking om als regio snel aan de slag te kunnen met het maken van een 

Regionale Energiestrategie (RES). Naast dat er een handleiding in zit voor het opstarten en vormgeven 

van een RES(-proces), beschrijft het de meerwaarde van de RES en de relatie met de afspraken in het 

Klimaatakkoord voor de warmte-opgave en de elektriciteitsopgave. 

Verder is in de handreiking uitgewerkt: 

 wat de vraag is aan de regio’s,  

 wat een RES uiteindelijk oplevert, 

 wie er beslist over de RES 

 hoe een regio een RES kan opstellen 

 welke capaciteit en besluitvormingsstructuur gewenst is in de regio 

 wat voor middelen nodig zijn om tot een RES te komen 

De handreiking wordt getoetst in een klankbordgroep waarin een vertegenwoordiging van de 

achterbannen van de drie koepels zit. 

* Voor de elementen waar nog geen duidelijkheid over bestaat wordt een procesbeschrijving opgenomen 

in de Handreiking RES 

* Wanneer het product ‘input voor regionale potentiekaarten’ klaar is zal deze worden toegevoegd aan 

Handreiking RES 

Waarom Een handreiking is noodzakelijk omdat hiermee duidelijkheid wordt gegeven aan de regio’s wat betreft 

de regionale opgave en verwachtingen én omdat dit bijdraagt aan de vergelijkbaarheid van de 

eindproducten die de regio’s gaan opleveren. 

Planning medio november 2018  

 

Programmalijn 4: Commitment van de regio’s 

Wat Startnotitie RES. Een concept-startdocument waarin de samenwerking in de regio wordt bekrachtigd 

en waarin de afspraken staan waaraan de regio en het Landsdekkend Programma RES zich moeten 

committeren.  De startnotitie bevat de uitgangspunten RES, werkstructuur en het proces voor de te 

vormen RES als de voorbereiding voor de besluitvorming in het kader van het omgevingsbeleid. 

 

De handvatten voor de startnotitie worden op nationaal niveau opgesteld, de aanpassing/fine-tuning 

en accordering vindt op regionaal niveau plaats. De basisbeginselen van de startnotitie zijn de 

landsdekkende uniforme uitgangspunten (zie bijlage).    

 

N.B. De producten ‘Ondersteuningsstructuur’ en ‘Communicatiestrategie’ zijn ondersteunend voor dit 

product en deze programmalijn  

Waarom Om de opgave te kunnen realiseren is bestuurlijk commitment en legitimiteit nodig voor het opstellen 

van een RES. Door middel van een concept-startnotie committeren regio’s zich aan het opstellen van 

een product met bijbehorende tijdsplanning. Dit geeft de mogelijkheid om te sturen en te monitoren. 

Met de startnota leggen de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Besturen de 

uitgangspunten, de werkstructuur en het proces van de RES en de relatie met het omgevingsbeleid 

vast. 

Planning Eind oktober 2018 klaar voor verzending naar regio’s 
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Wat Ondersteuning regiovorming.  Op basis van de concept regiomonitor is inzichtelijk gemaakt hoe 

regio’s ervoor staan. Daar waar de regiovorming nog niet tot stand is gekomen worden gesprekken 

gevoerd en ondersteuning geleverd om dit proces te versnellen. Afhankelijk van de reden waarom de 

regiovorming niet (goed) tot stand komt worden interventie gedaan. Hierbij valt te denken aan: 

- Gesprekken met bestuurders 

- Gesprekken met regioaanspreekpunt  

- Informatie delen 

- Etc.  

Waarom Dit is noodzakelijk omdat de regiovorming voor eind oktober geregeld moet zijn. Wanneer regio’s 

goed georganiseerd zijn kunnen zij gedurende de kwartiermakersfase van start met ‘hun’ RES-vorming. 

Planning Eind oktober 2018 klaar 

 

Programmalijn 5: Communicatie 

Wat Communicatiestrategie. De communicatiestrategie bevat afspraken over de inzet van 

communicatiemiddelen gedurende de gehele programmafase van de RES. Dit betekent dat er in de 

strategie zowel wordt nagedacht over activiteiten in de kwartiermakersfase als in de periode daarna. 

Het is belangrijke om onderscheid te maken tussen: 

 Externe communicatie: over het totale Programma RES (algemeen, alle doelgroepen) 

 Externe communicatie: richting de betrokkenen bij het programma RES en de uitvoerende partijen 

in de regio 

Daarbij wordt er een communicatieplan en – kalender gemaakt waarin alle activiteiten in tijd worden 

uitgezet, belegd en gemonitord.  

Tevens wordt een kostenbegroting van de communicatieactiviteiten gemaakt. 

Waarom Er is overzicht nodig over de communicatieactiviteiten en –boodschappen voor verschillende 

doelgroepen. Gerichte communicatie is effectiever en beter beheersbaar (qua kosten).  

Planning 6 november gereed 

 

Wat Communicatieplatform. De website www.regionale-energiestrategie.nl moet van een update worden 

voorzien zodat deze kan worden gebruikt voor de communicatie rondom en over het Programma RES. 

Tevens moet onder de aandacht worden gebracht bij de regio’s dat deze website het kanaal wordt 

waar informatie te halen en te brengen is met betrekking tot het programma RES. 

Waarom Door te communiceren via de website www.regionale-energiestrategie.nl ontstaat er één centraal punt 

waar alle informatie te delen is met de regio’s maar ook waar monitoring een plek kan krijgen en waar 

vragen kunnen worden gesteld. Een dergelijk platform leent zich goed voor het updaten van informatie 

en voorkomt dat er veel correspondentie één op één naar de regio’s nodig is.  

Planning 1 oktober klaar 

http://www.regionale-energiestrategie.nl/
http://www.regionale-energiestrategie.nl/
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Programmalijn 6: Begroting  en Bekostigingssystematiek 

Wat Begroting en bekostigingssystematiek. Op Rijksniveau moet initiatief worden genomen om samen 

met de koepels en het bedrijfsleven financiële arrangementen te ontwikkelen waarvan het Programma 

RES gebruik kan maken én om inzichtelijk te maken hoe de totale begroting er voor het programma 

RES uitziet. Dit product bestaat daarmee uit een:  

 Begroting 

- Procesgeld 

- Investeringsbudget 

 Bekostigingssystematiek 

De Koepels nemen initiatief om een begrotingsverdeling voor wat betreft de procesgelden aan te 

geven en dat in relatie tot de ‘enveloppes’ te beschouwen. Ook zal zij uit de regio werkbare 

financieringsvormen inventariseren.  

Waarom Draagvlak voor de opgave op decentraal niveau, ontstaat alleen wanneer er op centraal niveau 

helderheid is gegeven over de financiële kaders. Om tot uitvoering te komen, en daarmee verder te 

gaan dan beleidsvorming, moeten middelen ter beschikking komen. De bekostigingssystematiek maakt 

inzichtelijk hoe de middelen voor het realiseren van het Programma RES beschikbaar worden gesteld. 

Wiebes: ‘Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee’ 

Planning Medio december 2018 

 

3.1 Procesvoering Kwartiermaker 

Naast concrete producten gaat de kwartiermaker tevens procesmatig aan het werk om de programmalijnen goed 

uit te werken, de samenwerking tussen de betrokken partijen te versterken en de producten goed te laten landen. 

Hiervoor voert hij gesprekken met betrokkenen, belegt hij bijeenkomsten en zit hij de interbestuurlijke werkgroep, 

het koepel MT en het interbestuurlijke MT voor.  Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar: 

 De verankering van het Programma RES in het Klimaatakkoord en het aansluiten op de nationale 

governancestructuur 

 De betrokkenheid van netbeheerders, maatschappelijke organisatie, NGO’s, natuur- en milieuorganisaties en 

bedrijven in de programmastructuur, zowel op nationaal als op regionaal niveau. 

 Helderheid over deelname en rol van het Rijk in de regio’s (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Rijk) 

 De wijze waarop participatie in de regio het beste vorm gegeven kan worden 

 De hulpvraag van de regio’s en de ondersteuningsstructuur 

 De uitgangspunten wat betreft data en monitoring 
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Communicatiestrategie

3.2 Planning 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan van Aanpak 


