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Regionale Energiestrategie (RES)

Instrument
De RES is een instrument om samen met maatschappelijke partners tot 
regionaal gedragen keuzes voor een duurzame energievoorziening te 
kunnen komen. Horizon van 2030 met doorkijk naar 2050.

Samenwerking
Een RES borgt de langjarige samenwerking tussen regionale partijen om 
tot gezamenlijk gedragen keuzes én uitvoering te kunnen komen. 

Product
Een RES levert een strategie waarin beschreven wordt welke 
energiedoelstellingen worden gerealiseerd, door wie, wanneer en onder 
welke voorwaarden. 



Duurzame elektriciteit
Een onderbouwd en afgewogen aanbod van de 
regio voor het duurzaam opwekvermogen voor 
elektriciteit, minimaal onderverdeeld in zon en 
wind als bijdrage aan de landelijke 
doelstelling 35 TWh op land in 2030.

Regionale Structuur Warmte
Een voorstel voor regionale verdeling van warmte op basis van vraag, aanbod 
en infrastructuur. 

Besparing
Inzicht in CO2 besparingsmogelijkheden in de regio (exclusief  duurzame 
elektriciteit en warmte).
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Het product RES







1. Kick off bijeenkomst februari 
2018 

2. Samenwerking tussen overheden 
en regionale partners opgestart

RES Rivierenland (2018)

3. Inzicht in verbruik, 
opgave en 
mogelijkheden

4. Energie ateliers & 
samenwerkingsagenda

5. Raadsinformatie-
bijeenkomst met 
regionale partners

6. Aansluiting bij inhoud & 
planning RES-proces 
Klimaatakkoord





Energiemix
Voorbeeld



Energie ateliers
• Bewustwording over de nut, noodzaak en impact van de 

energietransitie 
• Informeren over en inspireren met de projecten in de regio
• De kansen/urgentie voor regionale samenwerking in kaart te brengen



Samenwerkingsagenda

• Samenwerkingsagenda van alle partners (Pentahelix, 
Fruitdelta)

• Bevat regionale opgaven/randvoorwaarden

• Rollende agenda, breder dan alleen RES-bod (bv 
arbeidsmarkt & onderwijs, financiering)

• Uitvoeringscoalities per onderdeel

• Uitwerking en uitvoering door partijen uit 1 of meerdere 
O’s

• Aansluitend bij bestaande bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden partners



Planning 2019 (1) 

‘Startdocument’ RES bij ondertekening Klimaatakkoord 
(juni - sept)

Ruimteateliers elektriciteit (mei t/m sept)

Regionale Warmte Structuur (mei t/m sept)

Regionale besparings- en koppelkansen (juni t/m sept)

Samenwerkingsagenda (mei t/m sept)

Opstellen concept RES-bod (sept/okt)

Besluitvorming concept RES-bod (okt/nov)

Aanbieding concept RES-bod (dec)



Planning 2019 (2)

Betrokkenheid raden RES  Rol Verwachte periode 
Ruimteateliers Inform./Consulterend  Mei – September
Startdocument uitgangspunten en besluitvorming 
RES Besluitvormend Juni – September
Vaststelling concept RES- bod aan Rijk & concept 
samenwerkingsagenda RES Besluitvormend Nov. – December

Aanbieden concept bod Rijk Informerend Dec. 2019
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