




Even voorstellen

Zita, Guus, Elmar, Ieke



DOEL RES-sen

Regionaal samenwerkingsverband tbv ruimtelijke inpassing energietransitie 

1. Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het 
Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving

2. Bouwstenen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere 
instrumenten uit Omgevingswet). 

3. Organiseren van interactie en samenhang tussen regionale 
structuren onderling is essentieel en randvoorwaardelijk. 
Met oog voor de interactie met andere sectoren en gerelateerde maatschappelijke 
opgaven zoals die zijn opgenomen in het IBP: klimaatadaptatie, circulaire economie, 
de woningbouwopgave en vitaal platteland. 

-> Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via 
bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio.



30 RES-gebieden
in de provincie Utrecht: 3 regio’s

• 49% CO2 reductie in 2030

• 98% CO2 reductie in 2050



30 RES-gebieden
in de provincie Utrecht: 3 regio’s

• U16

• Regio Amersfoort

• Food Valley
(Utrechts deel) 



Handreiking opstellen RES



Handreiking opstellen RES



Wanneer is RES succesvol (volgens ons)

• Ambitie: Het ambitieniveau in de RES ligt hoog genoeg om 
gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.

• Participatie: Het proces om tot de RES te komen is 
participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast 
uitgangspunt in het uitvoeringsplan, waarin 50% lokaal 
eigendom duidelijk verankerd is.

• Uitvoeringsplan: De RES hebben een uitvoeringsplan 
waarin de gezamenlijke ambities door vertaald zijn naar 
concrete projecten/acties. In het uitvoeringsplan is ook 
duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt. 



Stand van zaken U16

Energie-analyse (van Quintel)
• onderdeel van onderzoeken voor REP ruimtelijk economisch programma U10
• ruimteclaims voor energie lopen gelijk op met economie, woningbouw, ruimte, en 

landschap.
• pijler ‘landschap’ ontbreekt nog; behoefte aan bestuurstafel ruimte en landschap.

Betrekken stakeholders
• bestuurstafel 10 april besloten om stakeholders te betrekken bij proces. 
• wrsl 10 mei a.s. 

Er is geen concreet doel geformuleerd, behalve bijdrage aan de landelijke doelstelling (35 
TWh in 2030).

Besluitvorming: 21 overheden (raden, staten, besturen)
Met stakeholders, participanten in gesprek.

Nog geen zoekgebieden
• Nog geen sprake van aanwijzen gebieden 
• Of en wanneer dit gebeurt is niet duidelijk



Stand van Zaken - U 16 regio
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Stand van Zaken - U 16 regio



Stand van zaken Regio Amersfoort

Kaders en randvoorwaarden voor aanpak RES
- 19 februari vastgesteld in college
- Besluit in maart

Ook andere zes gemeenten
- doel is eind maart in alle raden afgetikt.

Op initiatief van 7 gemeenteraden
- dialoogtafel energietransitie (woningbouw en werkgelegenheid)
- doel 49% CO2 reductie in 2030. Output wordt meegenomen als input RES
- stakeholders en bewoners uitgenodigd

Na de zomer verder kijken wat de dialoogtafels hebben opgeleverd aan input 
voor de RES.

Energie-analyse van 7 gemeenten is nu bekend (OverMorgen)
- Nu starten met startnotitie, voor de zomer naar colleges en raden.



Regio Amersfoort: 
voorbeeld analyse Amersfoort



Regio Food Valley

In kwartiermakersfase

Maatschappelijke dialoog over de RES kan pas starten na 
mandaat van de gemeenteraden. Dus na ondertekend 
Klimaatakkoord en vastgesteld bestuurlijk startdocument door de 
raden.  

Waarschijnlijk voor die tijd vraag aan stakeholders met vraag 
over bijdrage die ze zouden willen leveren. 



Regio Food Valley



Landelijke ontwikkelingen

• Energie Samen
• NMF’s

Ism:

• HIER
• Buurtkracht
• LSA

Betrokken bij opstellen 
RES:
• Duurzame opwek 

Elektriciteit
• Gebouwde omgeving, 

van aardgas af



Landelijke ontwikkelingen
-> Regionale vertaling:

Energie Samen / samenwerkende energiecoöperaties:

Vertegenwoordiging van de energiecoöperaties per RES-regio
In overleg – graag afstemmen met:

• U16: Guus Ydema
• Amersfoort: Zita van Aggelen
• Food Valley Elmar Theune



Update ondersteuningsstructuur



Regionale ontwikkelingen:
Het Manifest…



Het bod van de energiecoöperaties..?



Het bod van de energiecoöperaties..?



Wat kun je met je energiecoöperatie bijdragen 
aan een succesvolle RES?



Wat heb je nodig van samenwerkende overheden / 
netbeheerder?



Wat kun je bijdragen 
aan succesvolle RES?
Een gezamenlijk bod?

• … Aantal Twh
• … Lokaal netwerk, draagvlak
• … Geldstroom voor de gemeenschap (energietransitie, natuur, 

landschap, recreatie, sportclubs etc) 
• € 1 a 2 ton / windmolen / jaar
• € 2.000,- / ha zon / jaar



Wat heb je nodig?

Voorwaarden die nodig zijn om jullie rol te kunnen spelen?

• … 50% lokaal eigendom borgen in beleid
• … Natuur-inclusief ontwikkelen
• … Goed participatie-proces
• … Samen opstellen randvoorwaarden
• …
• …
• … Vertegenwoordiging energiecoöperaties per RES-regio
• …
• … Vertegenwoordiging energiecoöperaties 

stakeholdersbijeenkomst RES U16
• …
• …



Afspraken

Hoe verder?

• NMU organiseert gesprek met TBO’s en groene achterban. 
Graag met vertegenwoordiging energiecoöperaties

• …


