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Onderwerp Invloed Corona op RES proces en datum 1 juni 

 
 
Beste bestuurders en ambtenaren van de RES, 
 
Het Coronavirus 
We krijgen de nodige mailtjes, appjes en telefoontjes vanuit RES-regio’s over de invloed van het 
Coronavirus op het RES-proces. Bijeenkomsten met inwoners en volksvertegenwoordigers om input 
op te halen, maar ook raadsbijeenkomsten worden vanwege het virus door jullie terecht afgezegd. 
Tegelijk vinden we met zijn allen een zorgvuldig afstemproces voor de RES belangrijk omdat het een 
basis legt voor wat er de komende jaren in de regio’s gaat gebeuren. Het afzeggen van 
bijeenkomsten heeft zodoende invloed op wat jullie op 1 juni a.s. kunnen opleveren en levert de 
vraag op of er vastgehouden wordt aan de datum van 1 juni. 
 
Een dilemma 
De datum van 1 juni en ook 1 maart 2021, staan niet op zichzelf. Er is een aantal factoren van 
afhankelijk zoals de SDE subsidie bijvoorbeeld. Tegelijkertijd is de concept-RES een belangrijke en 
betekenisvolle stap, waar we zeker niet lichtvoetig over willen zijn. 
Dit plaatst ons voor een dilemma. We willen rechtdoen aan een zorgvuldig proces voor de concept-
RES én recht doen aan de afhankelijkheid van andere partijen met betrekking tot de RES in het licht 
van het Klimaatakkoord.  
 
Aan de ene kant zal het door het uitstellen van bijeenkomsten niet mogelijk zijn voor alle regio’s om 
de ‘gedragen en/of vastgestelde’ concept-RES in te dienen voor 1 juni. Aan de andere kant is voor 
alle partijen: regio’s, gemeenten, departementen, netbeheerders, en vele andere betrokkenen van 
belang dat we het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in staat stellen zo vroeg mogelijk met 
aanbevelingen voor álle RES-regio’s te komen, bovenregionaal dus. Het PBL brengt naast de 
kwantitatieve en kwalitatieve doorrekening van het landelijke doel, namelijk ook kansen en 
belemmeringen in beeld die breed spelen.  
Die conclusies zijn voor alle partijen van belang, op weg naar de RES 1.0: óf om voor te sorteren op 
het oplossen van knelpunten en belemmeringen, óf om beeld te hebben bij wat nodig is om verder 
te werken aan de concept-RES naar de RES 1.0. Dat landelijke analysebeeld kan PBL in de maanden 
juni en juli analyseren, maar alleen als voor 1 juni de concept-RES – een tussenstand op weg naar 
de RES 1.0 – ingediend wordt. Het NP RES kan dan de uitkomsten uit deze PBL-analyse in augustus 
terugleggen in de regio’s waardoor er tijd is om de inzichten en aanbevelingen mee te nemen in de 
RES 1.0.   
 
Een oplossing met de kennis van nu 
Allereerst staan we u graag bij in het samen zoeken naar en vervolgens aanbieden van online 
oplossingen voor vergaderingen, informatieavonden of werkateliers voor bijvoorbeeld 



 

volksvertegenwoordigers. Neemt u hiervoor contact op met n.boudier@npres.nl of 
l.vanesterik@npres.nl. 
 
Verder kan het zijn dat bij u (nog) geen problemen optreden in uw planning omdat u deze al heeft 
opgeleverd of dit binnenkort van plan bent om te doen. In dat geval zien wij graag uw concept-RES 
zoals afgesproken voor 1 juni tegemoet. 
 
Mocht uw planning door de overmacht van het Coronavirus nu vertragen, dan verzoeken wij u, met 
de kennis van nu, om uiterlijk 1 juni 2020 in ieder geval een ‘voorlopige’ versie van de concept-RES 
- bijvoorbeeld de versie die naar de volksvertegenwoordigers is gestuurd - te overhandigen aan 
NPRES. Daarbij verzoeken wij u aan te geven welk besluitvormingstraject, volgens welke planning, 
nog beoogd is. Deze ‘voorlopige’ versie kan dan door PBL alvast meegenomen worden in de 
analyse. In dit geval zullen we bij eventuele vragen rond 1 juni over de status van de concept-
RES’en – wanneer aan de orde - helder communiceren dat uw regio een versie heeft gestuurd 
zonder enige status.  
 
Quickscan 
De digitale tool ‘QuickScan’ wordt deze weken in opdracht van NP RES gebouwd. We gaan er 
vooralsnog vanuit dat deze conform planning aan NP RES kan worden opgeleverd. Zoals eerder 
toegezegd ondersteunen wij u bij het invoeren van de concept-RES en/of voorlopige concept-RES in 
de Quikscan, welke gepland staat voor mei.  
 
Wat als het Coronavirus ons langer in de greep houdt 
Mocht het Coronavirus ons nog veel langer in de ban houden dan 6 april 2020, dan leidt dit 
mogelijk tot herziening van bovenstaande. Stelt de huidige situatie u voor problemen die met dit 
voorstel niet opgelost worden, dan verzoek ik u zo snel mogelijk, liefst voor maandag 23 maart, 
contact op te nemen met uw regionale accounthouder. 
 
In het Bestuurlijk Overleg van koepels, EZK en BZK, wat nu nog gepland staat voor eind maart, zal 
NP RES aandacht vragen voor de impact van tot het Coronavirus op het RESproces. We informeren 
u hierover zo snel mogelijk na 6 april, als we meer in zijn geheel meer duidelijkheid hebben over het 
Coronavirus. 
 
Dit voorstel is afgestemd met de VNG, IPO, Unie van Waterschappen, BZK en EZK en de voorzitter 
van de uitvoeringstafel Elektriciteit en is bedoeld om duidelijkheid te geven aan de regio’s voor 
zover we dat nu kunnen.  
 
We wensen u veel sterkte, saamhorigheid en creativiteit toe in deze bijzondere tijd. 
 
Mede namens hen, 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Kristel Lammers 
Programmadirecteur NP RES 
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