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1.

Regionale Energiestrategie (RES) en
omgevingsbeleid

1.1

Aanleiding

In deze notitie wordt ingegaan op de RES en het omgevingsbeleid en het antwoord op de vraag
hoe we vanuit de juridische-, bestuurlijke-, en planologische invalshoek de RES zien. Daar moet
regionaal overeenstemming over zijn als straks de RES 1.0 vastgesteld wordt. Vertrekpunt
daarbij is dat de RES een strategische verkenning is en ook een samenwerkingsverband tussen
gemeenten (via de regio), de provincie en de waterschappen. Daarmee is de RES een
bestuurlijk/politiek document (product) waarbij het gaat om het invullen van de opgaven uit het
Klimaatakkoord.
De RES kan alleen dan slagen als de juridische borging georganiseerd wordt, daar bestuurlijk
(beleidsmatig) overeenstemming over is en de planologische verankering gerealiseerd kan
worden. In het Klimaatakkoord staat dat de RES een instrument is om “ruimtelijke inpassing met
maatschappelijke betrokkenheid te organiseren”. Vervolgens wordt gezegd dat de RES leidt tot
“besluitvorming in het omgevingsbeleid (…). De “RESsen zijn input voor ruimtelijke planvorming
op provinciaal en gemeentelijk niveau” (aldus het Klimaatakkoord).
In het totale RES-proces zijn er verschillende momenten waarop de RES interacteert en itereert
met het omgevingsbeleid. In onderstaande afbeelding is dit visueel weergeven. De werkgroep
RES-omgevingsbeleid heeft als doel die momenten juridisch, beleidsmatig en planologisch in
beeld te brengen. Vanuit de RES en het omgevingsbeleid zelf, maar vooral in samenhang en
meer nog; in samenwerking.

In het vervolg wordt op de volgende drie onderwerpen ingegaan, waarbij het goed te weten is dat
de RES gericht is op het “doel” van het Klimaatakkoord en het omgevingsbeleid op het “waar” in
het kader van een samenhangende ruimtelijke afweging.
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1.1.1

De juridische positionering van de RES

Hier staat de vraag centraal wat de positionering van de RES is in het ruimtelijk beleid, evenals
de samenhang daarmee. Dit betreft een juridische- en beleidsmatige analyse. Vervolgens komt
de operationalisering van de RES aan bod vanuit de planologische relatie.
1.1.2

De instrumenten van de Wro en de Omgevingswet

Dit start met een korte beschrijving van de instrumenten en de mogelijkheden die zij bieden ten
behoeve van de energietransitie en specifiek de RES. Dit mondt uit in een algemene
beschouwing (wat).
De tweede vraag betreft het ‘hoe’. Op welke wijze moeten/kunnen de instrumenten uit de Wro en
de Ow worden ingezet om de doelen uit de RES te halen. We signaleren mogelijkheden, kansen
en knelpunten. Dit betreft een diepere interpretatie van de instrumenten ten behoeve van de
realisering van de RES. Hier wordt ook de verbinding gelegd met andere opgaven die spelen.
Hierbij kijken we ook of ‘governance’ een methode en vorm van samenwerking is die bijdraagt
aan de realisatie van de doelstellingen uit de RES.
1.1.3
Als laatste geven we aan wat de stand van zaken is op lokaal niveau als het gaat om zon en wind
in het lokale beleid en waar gemeenten staan met hun omgevingsvisie.

Het doel van dit document is de RES juridisch/planologisch te duiden (hoofdstuk 2). Het is ook
een opiniërende nota (hoofdstuk 3). Als we verder in het proces zijn en de contouren van de
ontwikkelagenda helder zijn, werken we de instrumenten van de Omgevingswet verder uit.
1.1.4

De verhouding tussen de RES en het omgevingsbeleid.

De Regionale Energiestrategieën zijn van belang om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord
(Klimaatwet) te kunnen halen. Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot CO² in
2030 met 49% moet zijn verminderd. In 2050 moet dat minimaal 95% zijn. De RES concentreert
zich op de gebouwde omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) en elektriciteit
(opwekking en infrastructuur). Er ligt dus een opgave voor elektriciteit en een opgave voor
warmte. In de startnotitie RES is vastgesteld dat de RES een bijdrage gaat leveren aan regionale
doelstellingen van energieneutraliteit en een bijdrage levert aan de doelstelling van 55% CO2
reductie.
Bij de opgave elektriciteit gaat het om een strategie voor een onderbouwd en afgewogen aanbod
van de regio wat betreft mogelijk op te stellen duurzaam opwekvermogen van minimaal zon en
wind (aanbod = vraag). Bij de opgave warmte gaat het om de transitievisie warmte, gericht op het
afschakelen van aardgas. Deze visie moet eind 2021 klaar zijn. De RES levert hiervoor de input.
Het Klimaatakkoord legt dus een sterk verband tussen de CO ² reductie in 2030 en 2050 en de
fysieke ruimte, waarbij het dan in feite gaat om alle domeinen met een ruimtebeslag (wonen,
landschap, economie, water etc.).
Wat hierboven staat, roept meteen de vraag op wat die ruimtelijke inpassing/vertaling behelst,
gezien het feit de RES alleen een succes kan worden bij een integrale aanpak (afweging van alle
domeinen). Dit wordt versterkt nu in de Handreiking RES, de uitkomst van de RES als een
“bouwsteen” voor het omgevingsbeleid, genoemd en gesteld wordt dat de RES de bijdrage van
de regio is aan de energietransitie die uiteindelijk in een omgevingsvisie “ruimtelijk afgewogen”
gaat worden met andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, natuurbescherming,
recreatie etc. De verhouding RES Omgevingsbeleid is verstrengeld. Dit is ook niet vreemd. De
RES gaat in op de realiseerbaarheid (haalbaarheid)van het doel. Om de haalbaarheid te bepalen
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is een zekere afweging in het ruimtelijk domein benodigd. Daarmee bestaat er een
afhankelijkheidsrelatie tussen de RES en het omgevingsbeleid.
1.1.5

Inventarisatie en analyse bestaand beleid zon en wind

Een ander deel van de opdracht is waar gemeenten en ook de provincie Gelderland en de
waterschappen nu staan als het gaat om zon en wind. Is er bestaand beleid, of beleid in
ontwikkeling over zon en wind? Wat staat daarin, of komt er in te staan en hoe verhoudt zich dat
tot de RES? Hoe zou dat beleid/de visie moeten worden afgestemd. Kan dat? Ligt dat in de lijn
van de verwachtingen? Hier past ook de vraag of gemeenten, de provincie en de waterschappen
al een Omgevingsvisie hebben, of daarmee aan de slag zijn/gaan.
Dit deel is vooral inventariserend en analyserend. Hierbij betrekken we ook het (toekomstig)
beleid/de visie van de waterschappen en de provincie(s). In deze notitie gaan we hier niet
uitgebreid op in. We beschrijven kort de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Dit gebeurt in
hoofdstuk 4.

2.

De juridische positionering van de RES

2.1

De RES juridisch-planologisch
1. De RES is niet op rechtsgevolg gericht en heeft geen externe werking.
2. De juridische doorwerking van de RES vindt plaats via de Wet ruimtelijke
Ordening/Omgevingswet (vanaf 1 januari 2022)

De RES heeft geen juridische status. De RES kent geen wettelijke grondslag. Aan de RES
kunnen dan ook juridisch geen rechten ontleend worden, omdat zij niet op enig rechtsgevolg
gericht is. Tegen de vaststelling van de RES staat dus ook geen bezwaar en beroep open.
Dit laat aan duidelijkheid niet te wensen over. Toch is de discussie over de RES en het
omgevingsbeleid hiermee niet ten einde, omdat deze strikt juridisch benadering niet past bij de
ambities uit het klimaatakkoord waarin staat dat de RES een instrument is om “ruimtelijke
inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren”. Ook lezen we dat rijk en de
provincies kunnen ingrijpen (huis van Thorbecke) als de doelstellingen van het Klimaatakkoord
via de RES niet gehaald worden. Dan zal het Rijk (en misschien ook de provincie Gelderland)
haar wettelijke bevoegdheden op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en straks de
Omgevingswet (01-01-2022) inzetten.
De vraag is ook of en wanneer Rijk en provincies gebruik gaan maken van hun bevoegdheid
instructieregels op de stellen. Het Rijk kan dit doen via Algemene Maatregelen van Bestuur. De
provincies hebben die mogelijkheid via de provinciale omgevingsverordening. De verwachting is
dat het Rijk en de provincies niet eerder zullen ingrijpen dan dat duidelijk is dat de doelstellingen
uit het klimaatakkoord via de RES niet gehaald worden. Ook, omdat één van de doelstellingen
van de RES maatschappelijke aanvaardbaarheid is. Dit kan wel een spanning opleveren in de
toekomst op het moment dat om de één of andere manier de doelstellingen niet gehaald worden.
Het goede gesprek zal hierbij altijd centraal moeten staan.
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2.1.1

De RES bestuurlijk (beleidsmatig)

3. De RES is geen beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
4. De RES is de bestuurlijke overeenstemming om de afspraken in de RES te verankeren via de
instrumenten uit de Omgevingswet
5. De gemeentelijke inspraakverordening is van toepassing.

Is de RES op te vatten als een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?
Een beleidsregel is niet op rechtsgevolg gericht, maar heeft wel degelijk juridische implicaties.
Het antwoord op voornoemde vraag is dus vrij bepalend als het over de inhoud van de RES gaat
en het te nemen besluit daarover.

2.1.2

Wat zegt de Algemene wet bestuursrecht over beleid?

In artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de begripsomschrijving van een
beleidsregel neergelegd: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen
verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg
van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. In
artikel 4:81 Awb is vervolgens de bevoegdheid neergelegd tot het vaststellen van een
beleidsregel door een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met
betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel
door hem gedelegeerde bevoegdheid. Bijvoorbeeld bij zogenaamde ‘kan’-bepalingen – wat bij de
RES niet het geval is - worden veelal ter wille van de rechtszekerheid beleidsregels vastgesteld.
De burger weet dan waar hij aan toe is en het bestuursorgaan kan een besluit eenvoudiger
motiveren. Een verwijzing naar de beleidsregels volstaat dan in beginsel immers.
De definitie van een beleidsregel behelst vier elementen:
een rechtshandeling;
van publiekrechtelijke aard;
afkomstig van een bestuursorgaan;
en op schrift gesteld .
Wil er sprake zijn van een beleidsregel in de zin van de Awb, dan dient aan deze vier cumulatieve
eisen te worden voldaan. Een beleidsregel moet dus schriftelijk zijn vastgelegd en tot de
vaststelling daarvan dient uitdrukkelijk te zijn besloten. De bekendmaking van een besluit leidt
vervolgens tot de inwerkingtreding van het rechtsgevolg dat de beleidsregel in het leven roept.
Belangrijk is ook wat artikel 4:84 Awb bepaald. Daar staat dat bestuursorganen dienen te
besluiten conform de beleidsregel, tenzij dit voor belanghebbenden onevenredige gevolgen kan
hebben. Uit de jurisprudentie blijkt dat van een beleidsregel in de zin van de Awb minder snel kan
worden afgeweken dan van een vaste (interne) gedragslijn Een beleidsregel is bij besluit
vastgesteld en daarmee een rechtshandeling met juridische consequenties (vertrouwen,
rechtszekerheid). Iedereen wet daar waar hij/zij aan toe is en een bestuursorgaan kan zelfs
volstaan om bij besluiten naar de beleidsregel te wijzen.
Of de RES als beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gekwalificeerd moet
worden, is dus belangrijk vanwege de bestuurlijke werking daarvan en de juridische
consequenties voor derden.
Ons voorstel is de RES niet als beleid in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te zien.
Om de volgende redenen is dit mogelijk:
1. De RES een middel is om tot de energietransitie te komen en geen doel op zich is.
2. De RES geen wettelijke status heeft en de verankering plaatsvindt via de Omgevingswet
vanaf 1 januari 2022. Daar vindt de samenhang met alle andere lokale opgaven plaats.
3. Het Klimaatakkoord en het NPRES de RES zien als een product waarin afgesproken
wordt om de afspraken over zon en wind ruimtelijk in te passen in de omgevingsrechtelijke
instrumenten.
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4. De RES voor het realiseren van de doelstellingen, waarvoor publiekrechtelijke
voorzieningen nodig zijn, een plek moeten krijgen in het lokale omgevingsbeleid en
worden doorvertaald in de verschillende instrumenten hierbij.
5. De RES een regionale Ontwikkelagenda wordt en juist lokaal de verantwoordelijkheid legt.
Betekent de conclusie dat de RES niet als beleid in de zin van de Awb aangemerkt moet worden
dat de lokale inspraakverordeningen niet van toepassing zijn? In tegendeel.
De RES is een opdracht uit het Klimaatakkoord over de grootschalige opwek van zon en wind.
De regionale ontwikkelagenda gaat straks over de strategie voor zon en doet uitspraken over
zoekgebieden voor wind. Ook gaat de RES in op het onderdeel ‘warmte’ (aardgasvrije wijken) en
komen er afwegingscriteria die helpen als het over de aanleg van zonnevelden en windmolens
gaat. Hoewel de RES een energiestrategie is, gaat het dus wel degelijk over de fysieke
leefomgeving en concreet over de plek waar mensen wonen, werken en recreëren. Ook het
verdrag van Aarhus is van toepassing. De inhoud van de RES kan worden gekwalificeerd als
beleid, plan of programma (artikel 7 Verdrag van Aarhus), of zelfs als specifieke handeling (artikel
6 Verdrag van Aarhus). Dat brengt ook de verplichting tot inspraak mee.
De volgende vraag doemt nu meteen op: wat de status van de RES dan wel is. Wat betekenen
de bestuurlijke afspraken en de vaststelling van de RES door gemeenten, de provincie en de
waterschappen?

2.2
6.

Hoe kunnen we de bestuurlijke doorwerking van de RES zien?
De RES is te zien als een inspanningsverplichting tussen alle overheden.

De RES heeft geen juridische status en heeft geen externe rechtsgevolgen. Ook is de RES niet
te kwalificeren als beleid in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er ligt straks wel een
ontwikkelagenda, een regionale strategie voor zon en wind die lokaal vastgesteld wordt. Welke
afspraak wordt dan gemaakt als de doorwerking lokaal is? De RES is niet vrijblijvend!
We zoeken bij de doorwerking van de RES aansluiting bij het systeem privaatrecht. In afspraken
daar wordt vaak gesproken over een resultaatsverplichting, dan wel een inspanningsverplichting.
Dit op de RES gelegd houdt in dat bij een resultaatsverplichting gemeenten zich verplichten de
afspraken in de RES na te komen (resultaat) en de RES dus 100% te gaan verankeren in het
lokale omgevingsbeleid (dwingend). Bij de inspanningsverplichting spannen gemeenten zich in
om het beoogde resultaat te halen. Dat is niet vrijblijvend. Er ligt een verplichting tot een (uiterste)
inspanning (Urgenda-uitspraak). Uit de conclusies onder 1-5 volgt dat de RES geen
resultaatsverplichting kan zijn. Wel betreft het een inspanningsverplichting van de lokale
overheden om de RES te verankeren in het omgevingsbeleid. De RES is daar een bouwsteen
voor. Een belangrijke bouwsteen weliswaar en met prioriteit, maar integraal mee te nemen en af
te wegen. Een idee is om aan de RES een regionale samenwerkingsovereenkomst te koppelen.
Daarin kunnen dan ook gelijk de afspraken over de uitvoering en monitoring worden
meegenomen.
Er ligt een opgave vanuit het Klimaatakkoord en straks vanuit de RES. Die opgave ligt er in feite
nu al en er lopen al trajecten. Op grond van de Omgevingswet moet elke gemeente voor 31-122024 een omgevingsvisie hebben en moeten voor 31-12-2029 alle bestemmingsplannen zijn
omgezet naar het omgevingsplan. Opgaven wachten daar niet op! Belangrijk hierbij is ook een
antwoord te geven op de principiële vraag of aan de energietransitie extra gewicht wordt
toegekend in het kader van de afweging van belangen vanwege de nationale beleidsurgentie
vanuit het akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord en de tijdsplanning daarin.
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Advies:
1. Koppel aan de RES een samenwerkingsafspraak gericht op uitvoering en monitoring;
2. De verplichting om de inspanning uit de RES 1.0. te kunnen realiseren is afhankelijk van
de concreetheid daarvan. De mate en reikwijdte van de afspraken en de ruimte voor
verder onderzoek is een onderdeel van het proces van de komende maanden. Het is
nodig daarover met elkaar het gesprek te voeren en daarin eensluidend te zijn. Zorg
ervoor dat je van elkaar weet hoe de RES lokaal geïmplementeerd wordt;
3. Er ligt een groot beslag op de ruimte de komende tijd (o.a. woningbouw- en
klimaatopgave). Vinden we het aannemelijk dat aan de energietransitie extra gewicht –
zwaarwegend maatschappelijk algemeen belang - wordt toegekend als het gaat om de
integrale fysieke afweging. (Parijs, Klimaatakkoord, uitspraak Urgenda). Voer daarover
met elkaar het gesprek 1.0. Zijn er slimme (ver)bindingen te maken met bijv. het
landschap, wonen en werken, slimme mobiliteit. Maak daarin een transparante keuze.
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2.3

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Omgevingsbeleid

Leg duidelijk uit wat de RES is in onze regio, zowel juridisch, als bestuurlijk, als voor
inwoners/partijen. Vooral op gemeentelijk niveau is dit noodzakelijk.
Stem de RES af met de aangrenzende RES-sen. Hierdoor wordt het risico op
concurrerende ruimtevraag verkleind.
Neem de RES nu al mee in de gemeentelijke ruimtelijke beleidsontwikkeling, zoals bij het
opstellen van de omgevingsvisie.
Maak ten behoeve van de RES 1.0 een strategische ruimtelijke afweging.
Spreek af dat naar de RES 2.0 de regionale strategie en het lokale omgevingsbeleid
samen oplopen (draagvlak/participatievoordeel)
Onderzoek of bij de RES 2.0 een Omgevingseffectrapportage opgesteld zou moeten
worden.

Tot slot wordt ingegaan op de ‘ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid’. Daarin
komt ook de milieueffectrapportage (MER) aan bod. We scharen dat samen onder het kopje
‘omgevingsbeleid’.
Ruimtelijke kwaliteit
In de Handreiking RES wordt over de RES en omgevingsbeleid het volgende gezegd:
“Als regio levert u (….) een definitieve RES op. Daarin is uitgewerkt welke concrete
zoekgebieden geschikt zijn voor de opwek van zon en/of wind, rekening houdend met ruimtelijke
kwaliteit en maatschappelijke acceptatie. Daarnaast is uitgewerkt welke infrastructuur nodig is om
het opwekvermogen aan het net te koppelen en wat de consequenties zijn (ruimtelijk, financieel,
planning, besluitvorming)”.
Ruimtelijke kwaliteit is een subjectief begrip. Wat de één mooi vindt, kan de ander lelijk vinden.
Een definitie die veel gebruikt wordt is deze: de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van verschillende belangen bij ruimtelijke
ontwikkelingen, waarbij de belangen zich kunnen voordoen op economisch, ecologisch, sociaal
en cultureel gebied.
Dit is nog steeds een brede definitie, maar zij laat wel zien dat ruimtelijke kwaliteit altijd integraal
is. Ook in de RES, bij de grootschalige opwek van zon en wind is dit het geval. Die opwek is
weliswaar sectoraal – de energietransitie -, maar de opgave is integraal en met ruimtelijke
kwaliteit. In de concept RES is dit ook op deze wijze aangevlogen; wat te zien is in het principe
‘landschap is leidend’. Onze leefomgeving is het vertrekpunt.
Vanuit de kwaliteit is het een kleine stap naar inpassing. Als de energietransitie gezien wordt als
een integrale opgave, dan is inpassing alleen daar aan de orde waar dit ook vanuit de
verschillende waarden te motiveren is. Gelet hierop is het logisch dat de RES een koppeling
maakt met het omgevingsbeleid. De RES inventariseert, biedt kansen en benoemd knelpunten;
het is en blijft een strategie (geen plan). De RES is geen juridisch en planologisch instrument.
Ook zien we de RES niet als beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De
integrale fysieke afweging gebeurt lokaal. Het is belangrijk dit helder, goed en blijvend te
communiceren, ondanks dat inwoners e.a. de RES anders zullen waarderen. De definitieve
keuzes worden gemaakt in een omgevingsvisie/omgevingsplan (zie hiervoor). Dan komt ook de
lokale democratie meteen in beeld. Het kan niet zo zijn dat lokale belangen regionaal gewogen
worden.
De ideale situatie is de RES gelijktijdig te laten oplopen met de lokale omgevingvisies en de RES
daarin 100% te integreren. Dan worden de regionale belangen, lokaal meegenomen en gewogen,
integraal en in samenhang met wat lokaal speelt, inclusief het lokale participatietraject. Daar is
winst te behalen. Voor de RES 2.0 is het wenselijk de regionale route te laten oplopen met de
gemeentelijke (beleids)trajecten. Dan kunnen beide elkaar beïnvloeden en versterken.

9

beide processen ten goede en is vooral voor inwoners veel duidelijker.
Advies:
Los van de inhoud is participatie misschien wel de sleutel tot succes.
Omgevingsmanagement is hierbij het sleutelwoord. In de geest van de Omgevingswet is er
‘ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit’. Hierbij is de opgave om te denken
in gezamenlijke belangen in plaats van solitaire standpunten, om te verbinden. Vanuit de
relatie, op basis van gemeenschappelijke belangen in plaats vanuit verschillende
standpunten. De energietransitie zal dus op zoek moeten naar koppelende thema’s op het
schaalniveau waarop de transitie plaatsvindt. Dit is dé Omgevingswet: maatschappelijke
opgaven als gemeenschappelijk belang (met meekoppelende belangen dus). Acceptatie
ontstaat door betrokkenheid, vertrouwen en een open dialoog.

Wel of geen MER
Een milieueffectrapportage heeft als doel de gevolgen van een voorgenomen besluit of concreet
plan op de fysieke leefomgeving inzichtelijk te maken. Een MER is erop gericht om milieu een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Een MER is verplicht als er keuzes worden
gemaakt die kaders stellen over activiteiten waarvoor een project m.e.r. of een m.e.r. beoordeling
plaatsvindt en/of er significante gevolgen te verwachten zijn voor natura 2000 gebieden.
De m.e.r. is niet verplicht voor de RES. Wel zijn o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan
m.e.r.-plichtig indien er specifieke milieueffecten zijn te verwachten waarop de m.e.r. plicht van
toepassing is
Wat is nu wenselijk?
Gezien het type product, namelijk een ontwikkelagenda met daarna lokale keuzes en
besluitvorming is de keuze te verdedigen om nu geen m.e.r. te doen. Wel is het verstandig
doorlopend de vragen te stellen die spelen bij een m.e.r. en de antwoorden daarop mee te
nemen bij de totstandkoming van de RES. We kijken dan met een schuin oog naar de criteria van
de m.e.r en spreken dan over een ontwerpend m.e.r. Om misverstanden te voorkomen – we
maken immers geen échte m.e.r. - is het beter te spreken van een strategisch samenhangende
afweging (in de geest van de m.e.r.). De RES 1.0 wint daarmee aan waarde en helpt in de
besluitvorming (zorgvuldig, motivatie, realiteit, haalbaarheid).
Naast milieu spelen ook andere aspecten een rol bij een samenhangende afweging. Dat betreft
vooral de leefomgeving. Daarom wordt tegenwoordig vaak gesproken over een
omgevingseffectrapportage (OER). Deze wordt ook al her en der gemaakt. De RES is bij uitstek
geschikt voor het maken van een OER, gezien juist de impact daarvan op de omgeving.
Voor nu is het wenselijk een strategische afweging te maken die enerzijds milieu- en anderzijds
omgevingsaspecten meeneemt. Hierdoor wordt de onderbouwing van de RES sterker en meer in
samenhang gebracht met thema’s die ook belangrijk en van waarde zijn.
Wat is straks nodig, RES 2.0?
Onder de Omgevingswet zullen ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving nog meer in
samenhang moeten worden beoordeeld. Het ligt in de rede bij de RES 2.0 tegelijk en in
wisselwerking een OER te maken. Dit zal te zijner tijd verder onderzocht moeten worden.
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3.

De instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening
en de Omgevingswet

Om de RES te borgen in het omgevingsbeleid zijn er twee smaken; het instrumentarium uit de
Wro en/of uit de Omgevingswet. Tot 2022 zijn de beleidsinstrumenten uit de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) te gebruiken en eventueel de Crisis en Herstelwet. Uitgaande van de planning
van de RES (in 2025 verlenen van omgevingsvergunningen), sluit het proces van de RES aan op
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij verwachten daarom niet dat de doorvertaling van
de afspraken uit de RES plaatsvindt in het huidige instrumentarium (structuurvisies,
bestemmingsplannen en inpassingsplannen uit de Wet ruimtelijke ordening). Bij eventuele
(verdere) vertraging van de wet komen de instrumenten uit de Wro weer in beeld, hierover leest u
in bijlage 1. Voor een algemene beschouwing over het instrumentarium uit de Omgevingswet
leest u bijlage 2.

3.1

RES en de Omgevingswet

Door de afspraken in de RES goed te borgen in verschillende instrumenten uit de Omgevingswet,
kan het uiteindelijk makkelijker worden om vanaf 2025 een omgevingsvergunning af te geven. De
RES is regionaal opgesteld, terwijl de instrumenten uit de Omgevingswet op verschillende
beleidsniveaus kunnen worden ingezet. Dat betekent dat in RES verband - dus tussen de
samenwerkingspartners provincie, gemeente en waterschap(pen) afgesproken wordt wie wat
gaat vastleggen in welke instrumenten. Bij de toepasbaarheid van de instrumenten, is het van
belang om even stil te staan bij de wijze van energieopwekking. Voor deze regio zijn twee
technieken geschikt voor het opwekken van energie: zon- en windenergie. De opwek van zonneenergie heeft hierbij een meer lokaal karakter, bij windenergie spelen er ook grensoverstijgende
belangen.
3.1.1

Omgevingsvisie

1. De omgevingsvisie is hét instrument om de RES op gemeentelijk niveau strategisch te
positioneren.
2. Laat de RES 2.0 e.v. in procedure gelijk oplopen met de gemeentelijke omgevingsvisies.

De scope van een omgevingsvisie is breder (integraler) dan die van de RES. Denkrichtingen in
de RES worden in een omgevingsvisie gekoppeld aan andere gewenste ontwikkelingen binnen
de gemeente c.q. provincie en waterschappen, zodat een integrale afweging over het
ruimtegebruik kan worden gemaakt. Hierdoor is ook zichtbaar welke keuzes nodig zijn ten
aanzien van andere opgaven. Hiermee komen ook de zoekgebieden in de RES terug in de visie.
Zo kunnen de ambities concreet worden; de ambitie ‘X TWh opwekken’ wordt vertaald naar
concrete gebieden waar dit gerealiseerd kan worden. Als zoekgebieden gemeentegrenzen
overstijgen, kan het handig zijn de zoekgebieden in omgevingsvisies van meerdere gemeenten
op te nemen. Gemeenten kunnen ook gezamenlijk een integrale omgevingsvisie opstellen. Een
sectorale omgevingsvisie is niet mogelijk onder de Omgevingswet. Door de zoekgebieden zowel
in de gemeentelijke als de provinciale omgevingsvisie(s) (of
omgevingsverordening/omgevingsplan) op te nemen, is het mogelijk om over gemeentegrenzen
heen te kijken. Zo kun je niet alleen integrale, maar ook gebiedsgerichte en grens overstijgende
keuzes maken. Politiek gezien is dit een lastig traject, aan lokale afwegingsruimte wordt veel
gehecht.
3.1.2
3.

Programma

Het programma is als het gaat om energietransitie een erg relevant en toepasbaar instrument
met name in deze fase van het proces en stadium van zowel ontwikkeling van de
energietransitie als Omgevingswet-instrumentarium. Het is een concrete vertaling van de
omgevingsvisie en de RES naar een uitvoeringstraject (de uitvoeringsagenda: doelen en
randvoorwaarden). Dit kan gebiedsgericht. Het ligt voor de hand om zonne-energie lokale
programma’s op te stellen. Voor windenergie ligt vanwege het regionale belang een regionaal
programma voor de hand. Een regionaal programma vraagt om bestuurlijke commitment.
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In het programma kunnen afspraken worden gemaakt met stakeholders die voor de uitvoering
van belang zijn. Zoals netbeheerders. Daarnaast kunnen overheden ook doelen voor evaluatie en
monitoring opnemen in het programma. Zowel verplichte als onverplichte programma’s behoren
tot het instrumentarium van de Omgevingswet; hierbij komen verplichte programma’s voort uit
besluitvorming van hogere overheden of zijn een doorwerking van (dreigende) overschrijding
omgevingswaarden.
Vanuit de RES wordt gedacht aan een tweejaarlijkse herijking. Door ook op het niveau van
regionale samenwerking te evalueren en monitoren, is het voor de samenwerkingspartners
duidelijk of het nodig is hierop bij te sturen. De zoekgebieden in de RES zijn vaak gemeentegrens
overstijgend . Neem als voorbeeld windenergie, maar ook het plaatsen van duurzame opwek in
agrarisch buitengebied. Dit gebied kan in twee verschillende gemeenten liggen. Een regionaal
programma is hierbij een mogelijkheid. Een regionaal programma kan samen worden opgesteld
door gemeenten, de provincie en waterschappen. Vervolgens moet het wel door ieder
afzonderlijk bevoegd gezag als programma worden vastgesteld. Dit vraagt om bestuurlijke
commitment, waarbij de lokale afwegingsruimte een belangrijk aspect is.

3.1.3

Omgevingsplan

De afspraken in de RES kunnen worden vertaald naar het gemeentelijke omgevingsplan. Ze
kunnen ook leiden tot aanpassing van de provinciale omgevingsverordening. Het omgevingsplan
en de verordeningen geven directe sturing aan de uitvoering van activiteiten en projecten,
bijvoorbeeld de realisatie van een windpark of zonnepark. Voor deze activiteiten zal in de meeste
gevallen nog vooraf toestemming nodig zijn door middel van een omgevingsvergunning of een
projectbesluit of –procedure. Het omgevingsplan kan daarnaast functies toekennen aan
specifieke locaties. Dat bevordert de uitvoering van de RES. Hiermee worden duidelijke kaders
opgesteld wat waar wel en niet mag. Op basis hiervan verleent de gemeente
omgevingsvergunningen. Dit betekent een mate van concreetheid. Wel kan hiermee een
integrale afweging op visieniveau achterwege blijven en direct worden overgegaan tot vertaling in
het omgevingsplan waarna vergunningverlening plaatsvindt.
3.1.4

Projectbesluit en –procedure

4. Gemeenten kunnen stappen van de projectprocedure gebruiken voor het wijzigen van het
omgevingsplan voor een gemeentelijk project van publiek belang. De uitvoering van de
RES kan hieronder vallen.

Afhankelijk van de opgave (urgentie, regionale aanpak) kunnen er verschillende procedures en
instrumenten worden ingezet . Zo is het mogelijk om omgevingsvergunning met afwijking van het
omgevingsplan te verlenen. Ook kan het instrument projectprocedure en projecbesluit worden
ingezet. Hoewel gemeenten geen projectbesluit kunnen nemen kunnen zij er wel voor kiezen om
de projectprocedure te volgen. Kansen liggen op het gebied van vergunningverlening door middel
van de projectprocedure, dit kan een wenselijke versnelling in besluitvorming met zich mee
brengen.
Het projectbesluit is één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet en geldt als
vervanging van coördinatieregelingen uit verschillende wetten (bijvoorbeeld Tracéwet en Wro).
Waterschappen, provincies en rijk kunnen hiermee vaak complexe projecten uitvoeren in de
fysieke leefomgeving met een publiek (waterschaps-, provinciaal of nationaal) belang. Denk
bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg of windpark. Gemeenten kunnen stappen uit de
projectprocedure gebruiken voor gemeentelijke projecten van publiek belang. De procedure leidt
dan niet tot een projectbesluit, maar tot het wijzigen van het omgevingsplan. Een projectbesluit
wijzigt een omgevingsplan indien nodig en kan daarnaast gelden als omgevingsvergunning of als
ander besluit (bijvoorbeeld een verkeersbesluit). Het vraagt een integrale afweging van belangen
en de procedure verplicht tot vroegtijdige participatie. Er staat beroep in één instantie tegen open.
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Redenen om de stappen van de projectprocedure te volgen zijn:
het gaat om een complex project met veel belangen;
de wens om een verkenning uit te voeren;
de wens om een voorbeschermingsregels op te nemen in het omgevingsplan;
de wens om een integraal besluit te nemen;
de wens om uitvoeringsvergunningen te coördineren
de versnelde uitspraak in beroep.
De uitvoering van de RES is te beschouwen als een project van publiek belang.

3.2

RES en omgevingsplan

Er is een ‘beleidsgat’ tussen RES en omgevingsplan. De RES is een strategisch document terwijl
het omgevingsplan hele concrete regels bevat. Continue interactie tussen de processtappen is
belangrijk. Zowel binnen OW-instrumenten als tussen OW-instrumenten en instrumenten van de
Energietransitie. Het omgevingsplan is niet hét instrument om de RES-doelen te behalen. Door
het doel van je omgevingsplanregels scherp voor ogen te houden, kan het omgevingsplan wel
een belangrijke rol vervullen. Een pleidooi voor het gebruik van ‘omgevingswaarden’ omdat deze
qua vorm aansluiten bij het uitnodigend karakter van de Omgevingswet en tegelijkertijd de lange
termijnambitie voor het behalen van de doelen van de energietransitie inzichtelijk maken en
vastleggen.
Een programma is een geschikter instrument dan een omgevingsplan. Een omgevingsplan heeft
namelijk een verordenend karakter (restrictiever). Een programma is meer gericht op het
bereiken van doelen. Dat sluit beter aan bij het halen van doelen zoals in het kader van de
energietransitie. Een programma is gericht op uitvoering, zelfbindend en een bevoegdheid van
het college van B&W, algemeen bestuur waterschap, Gedeputeerde Staten, minister die het
aangaat. Daardoor kunnen de verschillende partners beter uit de voeten met dit instrument. Een
omgevingsplan vast stellen is enkel een bevoegdheid van de gemeenteraad. De rol van de
gemeenteraad bij een programma vraagt wel om aandacht. Wel zijn veelal al kaders opgenomen
door de gemeenteraad in de omgevingsvisie.
Het opnemen van een omgevingswaarde is dus een mooi middel omdat je dat kan (of moet)
koppelen aan het opstellen van een programma. Dit biedt de gemeenteraad de gelegenheid om
via het omgevingsplan het college de verantwoordelijkheid te geven voor het behalen van de
doelen uit de energietransitie. Bovendien kan de gemeenteraad aan de hand van een
omgevingsprogramma de voortgang controleren. Uiteindelijk zal gebruik gemaakt moeten worden
van een mix van alle instrumenten. Naast programma en omgevingsplan zal ook de
omgevingsvisie een rol spelen. Belangrijk is om de verschillende instrumenten niet lineair op te
stellen of toe te passen maar deze continu op elkaar te blijven afstemmen. Een programma
(voortkomend uit een omgevingswaarde) is gericht op het bereiken van een doel. Dit in
tegenstelling tot het omgevingsplan waarin primair grenzen voor initiatieven worden
geformuleerd. Overigens kan het opstellen van het omgevingsplan wel het moment zijn om meer
ruimte te bieden ten opzichte van (vaak meer traditionele) bestemmingsplannen.

3.2.1

Mogelijkheden, kansen en risico’s

Om in 2030 de beoogde duurzame opwek van elektriciteit met bijbehorende infrastructuur te
kunnen realiseren zijn omgevingsvergunningen in 2025 nodig. Dit is in het Klimaatakkoord
opgenomen. Hiervoor zijn door het Nationaal Programma RES verschillende routes verkend, in
de onderstaande afbeelding wordt vier mogelijke routes weergegeven. In dit stuk wordt ingegaan
op de twee meest wenselijke opties vanuit het omgevingsbeleid qua integrale afweging en
zorgvuldigheid.
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Afbeelding 1 - Uitsnede factsheet RES & Omgevingswet (NP RES).

Afbeelding 2 - Uitsnede route RES 1.0 (NP RES).

3.3

Route RES 1.0

Hier wordt ervan uitgegaan dat de start de omgevingsvisie is. Van strategie naar uitvoering. Dit is
het voorkeursscenario als gekeken wordt naar de systematiek van de Omgevingswet.
3.3.1

Kansen

De noodzaak voor een integrale afweging blijft altijd bestaan en vindt in alle routes nog plaats
binnen het omgevingsplan of het programma. Hierdoor blijft het mogelijk om langer lopende
procedures voor lastige onderdelen van de RES, zoals wind of schakelstations, goed in te passen
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in de integrale afweging op andere thema’s van de fysieke leefomgeving, zoals water, bodem of
de bescherming van landschappelijke waarden.
Het is een optie om de stap van het omgevingsplan over te slaan. Door vergunningverlening
direct op basis van het programmainstrument. Kansen liggen op het gebied van
vergunningverlening door middel van de projectprocedure, dit kan een wenselijke versnelling in
de besluitvorming met zich mee brengen.
3.3.2

Risico’s

De verschillende fases van de RES en de instrumenten van de Omgevingswet kennen elk een
eigen doorlooptijd, onder meer door de verschillen in voorbereidingstrajecten van besluiten. Zelfs
met de keuze voor de twee routes via óf het Programma óf het Omgevingsplan zijn de
doorlooptijden van de instrumenten relatief lang. Ook voor deze route is het organiseren van een
strak proces daarom noodzakelijk.

Afbeeldin2 - Uitsnede route RES 1.0 (NP RES).

3.4

Alternatieve route RES 2.0

Dit betekent een mate van concreetheid dat een integrale afweging op visieniveau achterwege
kan blijven en direct overgegaan kan worden tot vertaling in het omgevingsplan waarna
vergunningverlening plaatsvindt.
3.4.1

Kansen

Doordat de (integrale) afwegingen hebben plaatsgevonden binnen het RES-proces resteert in
deze route enkel nog de planologisch juridische vertaling in het omgevingsplan en de daarop
volgende vergunningverlening. Qua doorlooptijden van instrumentarium is dit een relatief korte
tijd.
3.4.2

Risico’s

Er zitten verschillende risico’s in deze route. De afwegingen om te komen tot een concrete
RES2.0 hebben plaatsgevonden in het kader van de RES. Een belangrijk nadeel van deze route
is het ontbreken aan lokale afwegingsruimte. Evenals een goed overleg en inspraak met de
inwoners van de concrete gebieden.
Het risico bestaat dan ook dat de afweging niet volledig en integraal is geweest. Bij vertaling in
het omgevingsplan kan dit leiden tot een verdere aanscherping van keuzes of een andere keuze
dan uit de RES2.0 blijkt. Dit kan leiden tot onzekerheden in de motivatiegrondslag en daarmee
onzekerheden bij de vertaling in het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Keuzes kunnen
wel weer input zijn voor een later te volgen aanpassing van de omgevingsvisie als onderdeel van
de beleidscyclus.

15

5. Een omgevingsvisie blijft veelal abstract, met een programma dwing je jezelf naar
concrete casussen te kijken. Zo kun je gebiedsgericht maatwerk maken. Vanuit dit
perspectief is voor een goede borging in het omgevingsbeleid route RES 1.0 (van het
NP RES) gewenst.
6. Het programma (regionaal of meerdere lokale) kan een belangrijk instrument zijn. De
RES kan als basis gelden voor het programma. Een programma biedt een goede
mogelijkheid om lokaal maatwerk toe te passen. Dit biedt met name voor zonne-energie
kansen.
7. Vanwege de gemeentegrens overschrijdende belangen van windenergie, kan worden
overwogen om per gebied een regionaal programma te ontwikkelen. Op deze wijze kan
op basis van locatie specifieke kwaliteiten een lokale(re) afweging worden gemaakt. Wel
vraagt dit om bestuurlijke commitment aan de RES. Daarnaast kan de participatie in een
specifiek gebied ook beter worden vormgegeven.
8. Ons advies is om het instrument programma nader te verkennen om de RES in het
omgevingsbeleid te borgen. Vervolgstap is het verwerken van het programma in
omgevingsplannen. Mochten deze niet tijdig zijn gerealiseerd, is er een vangnet in de
vorm van een projectbesluit en - procedure.

4.

SCAN RES –
OMGEVINGSVISIES/OMGEVINGSBELEID

In bijlage 2 is de stand van zaken opgenomen van de RES in relatie met de omgevingsvisie aan
de hand van verschillende vragen. Hieronder is daarvan een samenvatting opgenomen met de
belangrijkste bevindingen.
Onderwerp
Bezig met een omgevingsvisie?

Algemene bevindingen analyse
Enkele overheden hebben een omgevingsvisie, de
meesten zijn bezig, vaststelling voorzien
doorgaans in 2021 of begin 2022.

Vertaling RES in het omgevingsbeleid

Algemeen beeld:
hoofdlijnen opnemen in de
Omgevingsvisie – de meeste
Omgevingsvisies zijn in hoofdlijnen
(doelen – houtskoolschetsniveau);
waar nodig/mogelijk regels opnemen in het
Omgevingsplan;
uitwerken in het/een programma.

Ruimtelijke opgaven die de verschillende
overheden zien in hun gebied

Verstedelijking:
schaalsprong, woningbouw, woonopgave
wonen;
revitalisering en herstructurering.
Vitale dorpen:
eigenheid dorpen;
leefbaarheid;
leefbaarheid kleine kernen;
dorpse schaal van de kernen sociale
samenhang.
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Leefomgeving/landschap:
groen;
landschap;
cultuurhistorie.
Duurzaamheid, groene ontwikkelingen:
natuurontwikkeling;
klimaatadaptatie;
energietransitie, grootschalige
energieopwekking;
toekomstbestendigheid;
duurzame leefomgeving, duurzaamheid;
nieuwe vormen van landbouw,
landbouwtransitie.
Economie:
ondernemen/economie;
binnenstad;
recreatie.
Sociaal:
sociale aspecten;
gezondheid;
zorg en welzijn.
Overige:
bereikbaarheid
Grote ruimteclaims naast de RES –
potentieel dilemma’s opleverend

Verstedelijking:
woningbouw;
stedelijke verdichting en stadsuitbreiding;
nieuw bedrijventerrein.
Leefomgeving/landschap:
landschap;
cultuurhistorie;
stadsaanzicht;
gezonde leefomgeving (oa.bewegen).
Duurzaamheid, groene ontwikkelingen:
natuurontwikkeling;
natuurwetgeving;
bosaanplant (CO2-reductie);
klimaatadaptie (groen, waterberging);
landbouwtransitie/nieuwe vormen van
landbouw.
Overige:
warmtevoorzieningen((ondergrondse
ruimteclaim);
recreëren;
hoogwatergeul;
RES West Overijssel VS RES CTR.

Algemene conclusie

De RES conflicteert potentieel met de versterkte
verstedelijkingsopgaven, het behoud van het
bestaande landschap en ruimte vragende
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ontwikkelingen (en regelgeving) vanuit
duurzaamheid en natuur. Aandachtspunt is de
ruimteclaim vanuit waterveiligheid.

Advies:
Bestaande kwaliteiten (landschap, cultuurhistorie, natuur) en ruimtevragende ontwikkelingen
(verstedelijking, klimaat, natuurontwikkeling/bosaanplant, landbouwtransitie) in beeld brengen.
Deze gebruiken voor het opstellen van de RES 1.0, om potentiele dilemma’s/conflicten in beeld
te brengen én om meekoppelkansen en kansen voor meervoudig ruimtegebruik in beeld te
hebben.
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Bijlage 1 Instrumenten in de Wro
Uitgaande van de planning van de RES, sluit het proces van de RES aan op de inwerkingtreding
van de Omgevingswet. Wij verwachten daarom niet dat de doorvertaling van de afspraken uit de
RES plaatsvindt in het huidige instrumentarium (structuurvisies, bestemmingsplannen en
inpassingsplannen uit de Wet ruimtelijke ordening). Bij eventuele (verdere) vertraging van de wet
komen de instrumenten uit de Wro weer in beeld. Voor de volledigheid wordt dan ook kort
ingegaan op dit instrumentarium.
Structuurvisie
De structuurvisie is een inhoudelijk richtinggevend document voor de ruimtelijke ontwikkeling. De
gemeenten, provincies en het Rijk zijn verplicht om in het kader van een goede ruimtelijke
ordening voor hun grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen. Het bevat de
hoofdlijnen (integraal of sectoraal) van het ruimtelijk beleid voor het gemeentelijke grondgebied.
Ook is een structuurvisie mogelijk voor aspecten van het ruimtelijk beleid. De structuurvisie geeft
tevens aan hoe men verwacht dat beleid uit te voeren.
De structuurvisie heeft vooral een intern structurerende functie. Er is geen hiërarchische
verhouding tussen structuurvisies van rijk, provincie en gemeente. Aan de structuurvisie van
bijvoorbeeld een provincie zijn inwoners noch andere overheden gebonden. De structuurvisie is
een beleids- en ontwikkelingskader, geen toetsingskader. De gemeenteraad stelt de
structuurvisie voor de gemeente vast, provinciale staten voor de provincie en de Minister voor het
Rijk. Tot slot is het mogelijk om een gezamenlijke structuurvisie op te stellen.
Normstelling
De juridische borging van de doorwerking van het beleid vindt plaats in bestemmingsplannen,
inpassingsplannen en beheersverordeningen.
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan (of inpassingsplan) bestaat uit bestemmingen en regels. Met een
bestemming wordt voor ieder stuk grond aangegeven waarvoor het gebruikt mag worden met
bijbehorende bouwmogelijkheden. Een bestemmingsplan is meestal een mix van beheer (het
tegengaan ongewenste ontwikkelen) en uitvoering (het mogelijk maken van ontwikkelen).
Inpassingsplan
In de Wro is voor het Rijk en provincies de bevoegdheid opgenomen om inpassingsplannen
(bestemmingsplannen) te maken. Met dit instrument kunnen de nationale en/of provinciale
belangen ruimtelijk vastgelegd worden.
Beheerverordening
Sinds de invoering van de Wro is het instrument ‘Beheersverordening’ geïntroduceerd. Een
beheersverordening is een beheerregeling en heeft betrekking op een gebied waarin geen
ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt de bestaande situatie
vast.
Instrumenten uit de WABO (reguliere omgevingsvergunning en de omgevingsvergunning met een
uitgebreide procedure) worden in dit stuk buiten beschouwing gelaten.
Algemene regels en specifieke aanwijzingen
De wet voorziet ook in de bevoegdheid voor de provincies en het Rijk om door middel van een
verordening respectievelijk een algemene maatregel van bestuur algemene of specifieke eisen te
stellen aan ruimtelijke besluiten van lagere overheden of aan de kwaliteit van die beslissingen. In
de meeste gevallen hebben deze eisen betrekking op de inhoud van bestemmingsplannen.
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Bijlage 2 Instrumenten in de Omgevingswet
Omgevingsvisie
Iedere gemeente in Nederland stelt een gebiedsdekkende omgevingsvisie op. Dit is een
strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een
omgevingsvisie gaat in op de integrale samenhang tussen de verschillende onderdelen van de
fysieke leefomgeving. De visie is vormvrij en zelfbindend. De bevoegdheid voor de vaststelling
ligt bij de gemeenteraad.
Programma
Het programma is een flexibel beleidsinstrument waarin maatregelen zijn opgenomen die leiden
tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is voor de lange
termijn, een programma voor de korte termijn. In een programma kan de overheid de
maatregelen beschrijven die nodig zijn voor het behalen van de ambitie. Een programma bindt
alleen het bestuursorgaan zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. De maatregelen in een
programma kunnen zich onder meer vertalen in regels in een omgevingsplan of een
omgevingsverordening. Er zijn verschillende soorten programma’s:
verplichte programma's vanwege Europese richtlijnen
verplicht programma bij het overschrijden van een omgevingswaarde
De twee andere soorten programma's:
programmatische aanpak
vrijwillig programma
Overheden kunnen kiezen of en op welke wijze ze programma’s inzetten, tenzij het een verplicht
programma betreft. Een programma is gericht op uitvoering, zelfbindend en een bevoegdheid van
het college van B&W, algemeen bestuur waterschap, Gedeputeerde Staten, minister die het
aangaat.
Omgevingsplan
Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving voor het gemeentelijk
grondgebied. En geldt als een juridische vertaling van de omgevingsvisie en de programma’s. De
regels van het omgevingsplan gelden voor iedereen. Burgers, bedrijven en overheidsinstanties
moeten zich aan de regels van het omgevingsplan houden. De gemeente houdt toezicht en
handhaaft de regels van het omgevingsplan. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast.
Voor delen van het omgevingsplan kan de gemeenteraad deze bevoegdheid delegeren aan het
college.
Provinciale omgevingsverordening
De omgevingsverordening van de provincie werkt door op zowel gemeentelijk als regionaal
niveau. Dit instrument is vergelijkbaar met het omgevingsplan van gemeenten. Hierin staan alle
provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. De regels uit de omgevingsverordening van de
provincie werken door in het gemeentelijk omgevingsplan.
Waterschapsverordening
De waterschapsverordening bevat regels specifiek gericht op het watersysteem en
waterstaatswerken binnen het beheergebied van een waterschap. Samen met het
omgevingsplan bevat de waterschapsverordening de regels voor de fysieke leefomgeving op
lokaal niveau.
Omgevingsvergunning
Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen
met algemene regels. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die
gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning
geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning bedoeld is.
Wateractiviteiten
Voor water gerelateerde activiteiten kan een omgevingsvergunning van de waterbeheerder nodig
zijn. Deze staat los van omgevingsvergunning van de gemeente, provincie of Rijk. In geval van
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een meervoudige aanvraag (wat in principe het geval zal zijn bij RES activiteiten) wordt een
omgevingsvergunning verleend met zowel water gerelateerde als niet-water gerelateerde
activiteiten. Van belang zijn de beoordelingscriteria bij de verschillende bevoegde gezagen. Om
tegenstrijdigheid te voorkomen zullen deze afgestemd moeten worden.
Projectbesluit en projectprocedure
Een projectbesluit of -procedure maakt projecten met een publiek belang mogelijk. Het rijk en de
provincie kunnen een projectbesluit nemen. Een gemeente kan geen projectbesluit nemen, maar
wel de procedure volgen (vergelijkbaar met de huidige uitgebreide omgevingsvergunning). Het
voordeel van dit instrument is meerledig. Participatie door meer betrokkenheid van derden, door
hen al in de verkenningsfase actief te betrekken bij probleemanalyses, bij de formulering van
ambities en bij het ontwikkelen van oplossingen of alternatieven. Daarnaast combineert dit
instrument het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Door deze combinatie wordt de
besluitvorming en daarmee de uitvoering versneld.
Met een projectbesluit of –procedure kan een bevoegd gezag een project realiseren dat niet
binnen het omgevingsplan past. Dit kunnen dus ook projecten zijn die vanuit de RES volgen. Dit
kan alleen als het project een publiek belang dient. De gemeenteraad, het waterschap, de
provincie en het Rijk kunnen dan de projectprocedure toepassen.
Ander relevant instrumentarium
Voor de hiervoor genoemde instrumenten en de verschillende RES-projecten zijn ook de
algemene rijksregels, met name de AMvB ’s van de Omgevingswet, en de verordeningen van de
provincies en waterschappen zijn van belang. Die instrumenten kunnen bepalingen bevatten die
van invloed zijn op de plan- en besluitvorming en realisering van initiatieven of richting gevend
zijn voor de gemeentelijke instrumenten.
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Apeldoorn

Brummen

Deventer

Bezig met
een
omgevingsvisie?
Bezig met een
ontwerpOmgevingsvisi
e op basis van
ambitiedocum
ent Apeldoorn
2040

Wanneer
ontwerp

Wanneer
raadsbesluit

Ontwerp
uit te
wisselen?

Ruimtelijke
opgave

Vertaling RES

Eerste
kwartaal
2021

Verwacht: eind
2021

Nog niet,
wel het
ambitie
document.

Beleidskader
zonnevelden is
vastgesteld en
wordt thans
geëvalueerd.
Regionale
haalbaarheids
studie wind op
de Veluwe.

Bezig met een
raamwerk voor
een
omgevingsvisie.

Nog niet
bepaald

Nog niet
bepaald

nee

Schaalspron
g Apeldoorn:
van 162.000
naar
180.000
inwoners +
toevoegen
nieuw
bedrijventerr
ein. Hoe:
stedelijke
verdichting
binnenstad/
Kanaalzone
en
stadsuitbreid
ing.
Woningbouw,
natuurontwikkeling,
klimaatadaptatie,
energietransitie,
nieuwe
vormen van
landbouw.

Vullen inhoud
stapsgewijs
(a.d.h.v.
bouwstenen),
in samenhang
met
programma en
omgevingspla
n.
Eerste stap:
verwerken
bestaande
beleid.
Vastgesteld in
december
2019

Huidige
insteek:
hoofdlijnen
RES en
beleidskader gaan
landen in
omgevingsvisie (als
bouwsteen in
het raamwerk)

Andere
grote
ruimteclai
ms
Apeldoorn

Dilemma’s of
keuzes

Natuurontwikkeling/klimaatadaptie en
(voor de
langere
termijn)
andere
vormen
van (meer
extensieve
Landbouw)

Conflicten
tussen
natuurregels
(habitatrichtlijn,
wet
natuurbeschermi
ng, stikstof) en
de RES.

Woningbouw,
gezonde
leefomgeving
(oa.beweg
en),
klimaatadaptatie
(meer
groen,
waterbergi
ng/bufferin
g), warmtevoorzienin
gen
(bijvoorbee
ld
warmtenet,
met
ondergron
dse
ruimteclai
m)

Concurrentie op
de opgaven en
ruimteclaims.

Bezig met een
ontwerpOmgevingsvisie
op basis van
ambitie
document
Apeldoorn 2040

Uitwerking
gaat landen in
een
programma
zon en wind.
Zie
<- en ->

actualisatie
uiterlijk 2024,
mogelijk
eerder
deelactualisaties

https://omg
evingswet.
deventer.nl
/omgeving
svisie

Zie
omgevingsvisie,
Ook meer
cultuurhistorische
gelaagdheid
(naast de
bekende
maatschappelijke
opgaven) als
ambitie

Verwerken in
omgevingsvisie waar
nodig, mogelijk
nadere
uitwerking
beleid in
programma’s
en normerende regels in
het
omgevingsplan
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Welke opgave
krijgt voorrang in
een gebied
(energietransitie
of de opgave
woningbouw).
Ander dilemma
kan zijn het
behouden en
verder
uitbouwen van
het cultureel
erfgoed en
historische
binnenstad in
Deventer versus
de grote
opgaven en
ruimteclaims
waarvoor we
staan.

Concurrerende
belangen tussen
RES West
Overijssel en
RES CTR.
Dubbele en
meervoudige
ruimtelclaims
voor wind- en
zonne-energie
langs
gemeentelijke
grensgebieden
en hoofdinfrastructuur.
Concurrerende
vraag voor
capaciteit
netwerken.
Netwerkcapaciteit nu al
een probleem
omdat de
gestelde
doelstellingen
niet op de
huidige
netcapaciteit.
Epe

Ja. Net na
twee
participatietrajecten het
Inspiratiedocument
vastgesteld.

Voorjaar
2021

Zomer 2021

Nog niet,
wel het
Inspiratied
ocument

Drie lagen
benadering
van de
Global Goals
van de
Verenigde
Naties:
1 Onze
omgeving
(groene,
cultuurhistorische
waarden,
eigenheid
dorpen en
toekomstbestendig).
2 De
samenleving
(goed
wonen,
gezondheid,
zorg en
welzijn,
duurzame
leefomgevin
g en
ondernemen
/economie).

Ja,
programma
OKER
(omgevingsvisie, klimaat,
energietransitie en
RES).
RES loopt
samen op met
omgevingsvisie.
Regionale
strategie
lokaal
inbrengen
afwegen.
Uitvoeringskader voor
grootschalige
opwek van zon
en wind.
Nadenken
over
instrument
‘Programma’
voor de
energietransitie.

Wonen,
werken,
recreëren,
klimaat.

3
Ontwikkelen
Woonopgav
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Uitdaging is
verbinden van
de drie lagen
met elkaar.
Meervoudig
ruimtegebruik en
koppelkansen.

e.
Kiezen voor
de energietransitie en
de
klimaataanp
ak

Heerde

Lochem

ja

Bezig met het
opstellen van
een
Omgevingsvisi
e.
Eerste
koersnotitie is
opgesteld,
novemberdecember
participatietraject met
stakeholders
en bewoners.
Voor zon- en
windenergie
apart
participatietraject.
Na januari de
belangrijkste
omgevingsaspecten uit

2021

2021

2021?

2022

nee

nee

Ook de
sociale
aspecten als
een
belangrijke
input voor de
omgevingsvisie
uitdaging
vooral in het
behouden en
versterken
van kwaliteit
landschap
en
leefbaarheid.
Grootste
nieuwe
ontwikkeling
is
grootschalig
e
energieopwe
kking.
Daarnaast
bereikbaarheid,
landbouwtransitie en
leefbaarheid
kleine
kernen.
Die is groot.
In
omgevingsvisie een
toekomstbeeld van
fysieke
leefomgevin
g, waarin
vele thema’s
integraal aan
de orde
komen en
onderling
worden
afgewogen
tot één
totaalvisie

Hoofdlijnen of
uitgangspunte
n RES
overnemen in
de omgevingsvisie.
Toewerken
naar een
programmatische
aanpak van de
energietransitie in
brede zin.

Geen concrete
ideeën, wel
beeld van het
proces.
Herijken van
het
beleidskader
grootschalig
zon en
opstellen van
een
beleidskader
wind.
RES opgave
koppelen aan
ruimtelijke
aspecten, met
name
landschap en
natuurinvulling
gebruiken voor
een
afgewogen
keuze.

Behoud en
uitbreiding
van natuur.
Hoogwater
geul is
monofunctioneel
.

Energieopwekki
ng in de
gemeente
Heerde moet
altijd meerdere
doelen dienen.
Moet leiden tot
een totale
gebiedsverbetering in de
toekomst.
Hierdoor wellicht
beperkte
bijdrage in
regionale
energieopwekki
ng.

De
gebruikelijk
e
ruimteclai
ms:
woonopga
ve,
invulling
van
werklocatie
s etc.
Landbouwtransitie is
ook een
opgave die
een plaats
moet
krijgen in
de
omgevings
visie.
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Er moeten
keuzen gemaakt
worden, die
uiteraard
gepaard gaan
met dilemma’s.
Deze zijn nu nog
niet bekend.

Voorst

Zutphen

beide trajecten
verwerken in
een
voorontwerp
omgevingsvisi
e.
Is al gereed.

Ja, visie
landelijk
gebied (2015)
die we
beschouwen
als
omgevingsvisi
e en bezig met
een
omgevingsvisi
e stedelijk
gebied (OVS).

Zie
<- en ->

Ontwerp
OVS 2021

2017

Vaststelling
OVS 2021

ja

Visie
landelijk
gebied wel,
stedelijk
gebied nog
niet

Identiteit
Voorst staat
centraal.
Deze
identiteit is
opgebouwd
uit
verschillende
bouwstenen:
kwaliteit van
het
landschap,
de
bijzondere
cultuurhistori
e, de dorpse
schaal van
de kernen en
de krachtige
sociale
samenhang,
plus:
duurzaamhei
d(wens en
noodzaak
om
ruimtelijke,
economisch
e en sociale
kwaliteiten
toekomstbestendig te
maken).
Strategische
keuze hieruit
is om in
2030
energieneutraal te
zijn.
Behoud
waardevolle
landschap
vanuit
gericht
beleid voor
verschillende
landschapstypen,
revitalisering
en
herstructurering van een
aantal wijken
en bedrijventerreinen,
blijvende
inzet op de
binnenstad,
woningbouw,

nee

Aanplant
van bos
voor CO2reductie,
woningbou
w,
landbouw,
gebieden
met hoge
landschappelijke
en/of
cultuurhistorische
waarden.

Dat niet elk
belang kan
worden gediend.
De RES
verandert het
landschap.
Cultuurhistorisch
waardevolle
gebieden willen
wij vrijhouden
van
grootschalige
opwek van
energie. Tot
dusverre waren
windmolens
(politiek)
onbespreekbaar
in Voorst. Dit
vraagt een
groter oppervlak
aan
zonnepanelen.

Kleinschalig
zon wordt
opgenomen in
het
omgevingsplan landelijk
gebied,
grootschalig
zon en wind
worden
meegenomen
in de
actualisatie
van de
omgevingsvisie en waar
nodig in
omgevingsplan en programma

Landschap
en
landbouw,
historische
skyline (irt
windmolen
s),
woningbou
w

Uitsluiten van
gebied voor
wind, zon
beoordelen per
landschapstype
en per gebied.
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V&V

(niet
verplichte)
Blauwe
Omgevingsvisi
e vastgesteld

Vastgesteld

www.bovi2
050.nl

verbinden en
versterken
binnenstedelijk
groen,
energietransitie en
klimaatadaptatie
Dat is regio
overstijgend
maar het
waterschap
maakt
gebruik van
zijn arealen
door deze in
te zetten
voor o.a. het
plaatsen van
zonnepanele
n.

Als ambitie
een energieneutraal
waterschap in
2025.
Leidende
principes uit
BOVI
ingebracht bij
het RES
proces.
Op de
Oostflank van
de Veluwe
streven we het
vasthouden en
bergen van
water na in
combinatie
met
kleinschalige
inpassing van
zon en groen
als opslag van
CO2. Hiermee
is
beoogd een
robuust
watersysteem
te realiseren,
de nationale
drinkwaterrese
rve te
beschermen
en
biodiversiteit te
vergroten.

In het
Blauw
Omgevings
programm
a
verschillen
de
opgaven
die ook
ruimte
vragen.
We
erkennen
dat de
ruimte
schaars is
en we op
zoek
moeten
naar
slimme
combinatie
s (BOP
20222027). Een
combinatie
van
biodiversite
it, klimaatadaptatie
en energietransitie.

De rwzi’s waar
mogelijk als
energiehub te
ontwikkelen
met o.a. zon
en wind.
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Welke
combinaties zijn
mogelijk en
welke gebieden
bieden daarvoor
de beste kansen
of welke kansen
zijn er in een
bepaald gebied
om slimme
combinaties te
maken.

