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Waarom een regionale
energiestrategie?

1. Nationaal Klimaatakkoord: hoe we doelstellingen uit
klimaatwet en Europese regelgeving bereiken. Niet
(meer) vrijblijvend.
• Transitievisie warmte (uiterlijk in 2021 vaststellen)
• Regionale Energie Strategieën (RES)
• 99,7 procent instemming
• Motie: concept RES = tussenstap

2. Energie en klimaatambities RES deelnemende
overheden
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Waarom een regionale
energiestrategie?

3. Decentrale overheden aan het stuur op een nationale opgave
• Samenwerking drie decentrale overheden (VNG, IPO, Unie van Waterschappen):
wij decentrale overheden willen en kunnen deze opgave zelf vorm geven.
• Zelf sturing geven aan hoe we de (nationale) energieopgave, samen met onze
samenleving, vorm geven op een wijze die past bij de kwaliteiten en werkwijze
van onze regio. We zitten zelf aan het stuur.

• We zitten zelf aan het stuur als overheid vanuit onze eigen bevoegdheid en rol.
We zitten samen aan het stuur als 21 samenwerkende overheden.
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Waarom een regionale
energiestrategie?
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Waarom een ontwerp RES met een
concept bod elektriciteit?
• Peilstok voortgang afspraken Nationaal Klimaatakkoord (nationaal beeld)
• Versterken RESsen (lessen leren) en acties nemen zodat voldaan wordt aan afspraken
• Tussenstap naar RES 1.0: binnen welke bandbreedte zoeken we voor elektriciteit

Regionale
energieanalyse

•Analyse opgave
klimaatneutrale
regio
•Bouwsteen REP

•
•
•
•

Startnotitie
RESU16

•Inhoudelijke
uitgangspunten
•Proces

Ontwerp RES

Ruimtelijke kwaliteit
Praktisch haalbaar en realiseerbaar
Huidige techniek elektriciteit
Wederkerigheid en bereidheid lokaal beleid
af te wegen

•Verkenningen
warmte en
elektriciteit
•Concept bod
elektriciteit

RES 1.0

•Verkenningen
•Scenario’s
•Zoekgebieden
•Definitief bod

Opgave per RES voor
2030 bekend
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Waar staan we nu?
• Regionale energie analyse (ook als bouwsteen REP)

• Startbijeenkomst regionaal georganiseerde belanghebbenden (mei 2019)
• Startnotitie vastgesteld + notitie moties en amendementen startnotitie
• Plan van Aanpak vastgesteld
• Kernteam RESU16 gevormd en aan de slag en bestuurstafels/dagen
• 2 Bijeenkomsten regionaal georganiseerde belanghebbende – verkenningen (jan/feb 2020)
en aantal gesprekken (energiecoöperaties, NMU en LTO)
• Energieopgave in contour en beoordelingskader REP
• Op weg naar ontwerp RES (overzicht van inzichten) als tussenstap naar RES 1.0 (en
tussenstap voor energie in de REP)
• Op weg naar een bod op basis van huidige inzichten

• 13 maart bestuurstafel -> colleges/ DBs -> parlementen
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Concept bod
• Het concept bod is de bijdrage van de regio aan de nationale opgave voor
duurzame elektriciteit in 2030 waar de samenwerkende overheden in de
regio zich aan committeren richting het Nationaal Programma RES en
richting het Rijk. Maximaal inspannen om
• op 1 januari 2025 vergunningen voor windturbines en zonnevelden
verstrekken zodat de genoemde hoeveelheid duurzame elektriciteit in 2030
gerealiseerd kan worden.
• in omgevingsvisies en -plannen tijdig (uiterlijk 2024) de ruimtelijke
randvoorwaarden creëren zodat dit mogelijk wordt (de planologische
ruimte reserveren).
• In de RES 1.0 zoekgebieden en ruimtelijke randvoorwaarden bepalen voor
2030 waarbij we rekening houden met planuitval
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Concept bod

Wind op zee
Hernieuwbaar op land > 15kW
Totaal

Startnotitie: verwachte verdeling 30
RESsen
Ondergrens
Onderzoek 2030 1/3 energieneutraal

49% basispakket
49 TWh
35 TWh
84 TWh

1-2 TWh
1 TWh
3,6 TWh
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