
RES 1.0 
30 oktober 2019 



Programma 

18.00 uur  Opening door Evelyne van de Vlekkert, Procesregisseur RES 

  Ambities en cijfers- de RES opgave concreet gemaakt door 
  Kirsten van de Meeberg 

  Toelichting proces Warmte RSW door Uko Post 

19.00 uur Pauze 

19.15 uur Presentaties  

19.45 uur Deelsessies 

20.30 uur Samenvatting en afsluiting 

 



Sprekers 

Siward Zomer, directeur ODE 
Decentraal en mede-auteur 
Klimaatakkoord 

Rianne Klein Hulse, projectleider 
programma duurzaamheid 
gemeente Ermelo en 
ambassadeur bij KEK (Klimaat en 
Energie Koepel) 

Bram Sieben – bestuursadviseur 
Liander en ambassadeur KEK 



Ambities en cijfers- de RES 
opgave concreet gemaakt 

 
Kirsten van de Meeberg 



30 regio’s in Nederland maken een RES 
Klimaatakkoord Parijs 2015 

Nationale opgave:  
49% CO2-reductie in 2030 

Afspraak van de koepels VNG, IPO en UvW (2018) met het 
Kabinet 

Ambities, kaders, kansen en opgave  
lokale en regionale RES partners 

Cleantech regio RES ambitie:  
Energieneutraal 2030 en 55% CO2-reductie 



Doelstellingen en ‘eenheden’  

> Nederland: 49% in 2030 en energieneutraal in 2050 

 

> Provincie Gelderland (GEA): 55% CO2 reductie 

 

> Regio Cleantech: Energieneutraal 2030 

 

> Lokaal: … 

 



Energieneutraal in 2050 – wij in 2030 
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Totaal aanbod duurzame bronnen Totale vraag naar energie



Begrippen 

Energieneutraal:  

er is een balans tussen verbruik van energie en 
hoeveel energie die wordt opgewekt 

 

CO2-neutraal:  

processen dragen niet bij aan verandering van CO2 
in de atmosfeer. 

 



Meervoudige functie van de RES 

1. Product in de vorm van een strategie die de 
regio hanteert om energiedoelstellingen te 
bepalen en behalen; 

 

2. Instrument om ruimtelijke inpassing en 
maatschappelijk draagvlak te organiseren; 

 

3. Een manier om langjarige samenwerking 
tussen alle regionale partijen te organiseren. 



Hoe werk je aan de RES? 
> Met de samenleving 

> Van, voor en door de Regio! 

> Aansluitend bij lopende participatieprocessen 

> Ruimtelijke werksessies, thema werksessies, gesprekken, bewoners 
bijdragen… 

> Rol lokale overheid wordt groter naar de uitvoering toe 

 

 



Proces stappen RES 
> Oktober 2019: Ondertekening Klimaatakkoord (verwacht) 

> Maart – mei 2020: Consultatieronde raden en staten 
> Zienswijzen ophalen 

> Mogelijkheid om aan te geven welke voorwaarden de raden/staten meegeven  

> 1 juni 2020: Opleveren concept-RES aan Koepels 
> Juni, juli en augustus doorrekening en toetsing aan landelijke opgave door Planbureau voor de Leefomgeving 

> 1 maart 2021: Opleveren RES 1.0 per regio 
> Verankeren van ruimtelijke consequenties in het lokaal en provinciaal omgevingsbeleid  

> Omgevingsvisie, -plannen 

> Vergunningen 

> Verordeningen 

(integrale weging en formele besluitvorming met de mogelijkheid tot bezwaar en beroep voor betrokkenen) 

> 1 maart 2023 RES 2.0 



Inhoud RES 1.0 
> Het regionale aanbod tot 2030 (en doorkijk 2050) ten aanzien 

van elektriciteit 
> Locaties zon en/of wind; 

> Rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. 

> De Regionale Strategie Warmte  
> De regionale warmtevraag; 

> Beschikbaarheid van warmtebronnen; 

> Afwegingskader voor regionale toewijzing warmteaanbod. 

> De benodigde energie infrastructuur 
> Inclusief de consequenties (ruimtelijk, financieel, planning, besluitvorming). 

> Beschrijving van het proces met regionale en lokale partijen 



1e Stap: concept RES 
> Regionale invulling hoeveelheid zon en wind op land 

> Ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak, laagste maatschappelijke kosten & hoeveelheid 
opgewekte elektriciteit. 

> Overprogrammering gevraagd. 

> Potentiële zoekgebieden, indien mogelijk ook op kaart. 

> Beschrijving doorlopen proces; 

 

> Regionale Strategie Warmte 
> Overzicht warmtebronnen; 

> Totale warmtevraag; 

> Bestaande en geprojecteerde infrastructuur; 

> Relevante stakeholders en procesvoorstel. 



Een lokale bijdrage wordt verwacht 
> Alle RES’en tellen samen op tot de landelijke doelstelling 

> RES regio-overstijgende infrastructuurproblemen worden 
voorkomen 

> Alle overheden in de regio doen mee aan de RES-vorming 

> De RES wordt verankerd in al het lokale omgevingsbeleid 

> De RES wordt gerealiseerd 

 

Wanneer bovenstaande niet lukt leggen de koepels (VNG, IPO en 
Unie van Waterschappen) de puzzel 



Inzicht in de opgave en potentie 
 

Wind en zon op land 



Insteek 



Een landelijke opgave 
> In 2030 zijn alle kolencentrales dicht. Die energie moet opgevangen 

worden 

> Klimaatakkoord: 49% CO2 reductie in 2030 

> 49% CO2 = 260 TWh 
> 130 TWh besparing 

> 49 TWh Wind op zee 

> 35TWh grootschalige opwek op land (zon en wind) 

> 7 TWh zon op dak 

> 39 TWh overig (geothermie, biomassa, biogas …) 



RES = elektriciteit en gebouwde omgeving 

Landelijk 35 TWh 
grootschalige opwek 

duurzame 
elektriciteit in 2030 

Landelijk gebouwde 
omgeving aardgasvrij 

in 2050  
(waarvan 1,5  miljoen 

woningen in 2030) 

Elektriciteit 
42% 

Gebouwde omgeving 
7% 

Mobiliteit 
15% 

Industrie 
29% 

Landbouw en 
landgebruik 

7% 

Elektriciteit Gebouwde omgeving Mobiliteit Industrie Landbouw en landgebruik

CO2-uitstoot per thema 



Inzicht in de opgave 
ROM3D 1TWh: 125 molens en 1000 ha 
Over Morgen: 
 



Hoe verdeel je de RES opgave (35 TWh)? 

> Inwonersaantal: 0,7 TWh  
> 88 tot 106 windmolens of 700 tot 1166 ha zonnevelden 

 

> Energieverbruik: 0,6 TWh  
> 75 tot 91 windmolens of 600 tot 999 ha zonnevelden 

 

> Oppervlakte: 0,9 TWh 
> 113 tot 137 windmolens of 900 tot 1499 ha zonnevelden 

 

 
Opgave = Overprogrammering 



Verschillende perspectieven 
> Als alle regio's individueel de verdeelmethode volgen waarbij 

de opgave voor hun regio het kleinst is dan telt het totaal van 

de regio's op tot 16 TWh 
 

> Als alle regio's individueel de verdeelmethode volgen waarbij 
de opgave voor hun regio het grootst is dan telt het totaal van 

de regio's op tot 61 TWh 



RES 49% CO2 reductie 

840 – 1170 
hectare 

95 – 132  
stuks 



Gelders energieakkoord 55% CO2 reductie 

790 hectare 131 stuks 



Regio ambitie 2030 energieneutraal 

4348 hectare 530 stuks 



Huidige stand 

> Nationaal programma geeft aan dat er nog 9 TWh zon en wind op land 
nodig is naast wat er nu in de pijplijn zit 

Opgave lager? 

> We hebben eigen doelstellingen: 
> Regio Cleantech: Energieneutraal in 2030 
> Provincie Gelderland: 55% CO2 reductie 
> Lokaal: … 

 
> RES opdracht is OVERprogrammeren 



Twee verschillende manieren van kijken 



Cleantech aanpak 

> We kijken naar de potentie van de regio: 

> Wettelijke kaders: technische potentie (wind- en zonkaart) nationaal 

programma RES (NPRES) 

> Provinciale en lokale kaders: beleid en visies vertaald 

> Draagvlak gebiedskwaliteiten: uit regionale- en lokale ruimte ateliers met 

belangen organisaties en gebiedsspecialisten 

> Draagvlak inwoners en gebruikers: (10 bewoners) deelname aan lokaal ruimte 

atelier, online bewoners enquête en raadplegen digi-panels. 

> Energie netwerk situatie: Liander analyseert de resultaten  



Ruimte ateliers 

> Regionaal ruimte atelier, 25 juni 

> Lokale ruimte ateliers, september/oktober 

> Combinatie atelier, 26 november  

 

> Toewerken naar een regiokaart met 
onderbouwde zoekgebieden voor wind en zon op 
land met kwantificering. 

 



Warmte in de RES 
Uko Post, adviseur ruimte, wonen en nieuwe energie  

Gemeente Zutphen 



De opgave 

> Klimaatakkoord Parijs (2015) en de uitwerking daarvan in Nederland (2019) 

> Voor 2050 zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen goed geïsoleerd 
en aardgasloos. Uitgangspunt: kostenneutraal voor inwoners. 

> Gemeente regierol in deze warmtetransitie 

> Instrument: transitievisie warmte (TVW); eind 2021 gereed 

> Wanneer welke wijk aardgasvrij? 

> Samenhang RES en TVW 

 



Handreiking RES over warmte 

> Aanbod (bronnen: huidig, toekomstig, omvang, beschikbaarheid) 

> Vraag (huidige en toekomstige vraag naar warmte) 

> Brongebruik en regionale infrastructuur 

> Context (stakeholders, planning, kansen, knelpunten) 

 

--> RSW (Regionale Structuur Warmte) 



Gelderland: RHDHV-onderzoek  

> Zes RES-regio’s binnen de provincie Gelderland 

> Eén RSW waarin warmte vraag & aanbod zijn gekoppeld 

> Gaat om bovengemeentelijke bronnen: in onze regio zijn dat Friesland 
Campina en papierfabrieken Eerbeek 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEle3Irq_lAhWJaVAKHdESC5sQjRx6BAgBEAQ&url=https://amsterdamsmartcity.com/network/royal-haskoning-dhv&psig=AOvVaw3pxNyov8q-V0-MqzjoeFSM&ust=1571816405397413


De drie tussenresultaten behorende 
bij de te realiseren doelstelling 

Drie tussenresultaten 
1. Beschikbaar vraag en aanbod 

kaartmateriaal in een webviewer 
2. Koppeling van lokale en regionale 

warmte vraag en aanbod 
3. Regionale Schets Warmte:  input 

voor het hoofdstuk warmte in de 
Regionale Structuur Warmte 

“Basis kaartmateriaal” 

Regionale schets warmte 

1 

2 

3 



Waar staan we nu? 

 

 

 

> We hebben basis kaartmateriaal over vraag en aanbod (gereed) 

> Inhoudelijke afstemming binnen de RES-regio met kennisexperts en 
stakeholders (nu) 

> Daar komt een Regionale Schets Warmte uit voort (december) 

> Bestuurlijk akkoord op deze Regionale Schets Warmte 
(januari/februari) 



Koppeling vraag en aanbod 

> RHDHV heeft warmtevraag geclusterd naar > 1.500 woning 
(equivalenten) 

> Vertalen naar de praktijk: ook in de dorpen? 

> We kijken naar de warmtevraag in 2030 (dus nieuwbouw 
meegenomen) 

> Warmteaanbod wordt gekoppeld, daar waar  

   grotere warmtenetten kansrijk zijn 

> Die bal ligt straks bij de gemeenten (TVW) 

 



Hoe koppelen? 
> RHDHV heeft methodiek ontwikkeld 

> De methodiek koppelt vraag en aanbod  

   op basis van beslisregels en multicriteria analyse 

> Drie beslisregels (criteria): 

 1. Betaalbaar 

 2. Betrouwbaar 

 3. Duurzaam 

> Basis (o.a.): emissies, afstanden, beschikbaarheid, temperatuur en dekkingsgraad 

> Vooral betaalbaarheid en vroegtijdige participatie belangrijk voor draagvlak bij 
bevolking 

 



De allocatiemethodiek kent in totaal vier stappen 

Stap 3. 
Multicriteria Analyse 

tabellen  
 
 
 
 
 
 

Geeft per warmte vraagcluster 
een prioritering van de meest 
logische warmtebron aan de 

hand van scoringstabellen. De 
uitkomsten vormen de basis 
voor een “technocratische 

allocatie” op basis waarvan de 
Regionale Schets Warmte 

wordt gemaakt 

Stap 1. 
Vraag - en 

aanbod kaartmateriaal 

Match 

Geen match 

Stap 2. 
Allocatie beslisregels 

Stap 4. 
Regionale voorkeur 

 
 
 
 
 
 
 

In de beoordelingssessies 
wordt de Regionale Schets 

Warmte verrijkt met regionale 
kennis en voorkeur. Welke 

vooraf is afgestemd met de RES 
warmte coördinatoren. De 

schets vult hiermee het 
hoofdstuk warmte in het 

“Concept RES bod” 



Voorbeeld: Friesland Campina Lochem 

> Aanbod: hoeveel warmte? HT, MT of LT? Wie is eigenaar? 

> Vraag: waar liggen welke woonwijken? 

> Is de restwarmte betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam? 

> Zo ja > match! 

> MCA: meest logische warmtebron per vraagcluster 

> WRIJ: warmte gaat naar hoogste maatschappelijke waarde 

> Beoordelingssessie: wat vindt waterschap? wat vinden gemeentes 
Lochem en Zutphen? 



Samenhang RSW-TVW 




