
Klimaatakkoord & RES 
Over het werk dat ons RES (T) 



Kern voor ons 
werk en concrete 
acties liggen bij 

elektriciteit, 
opwek van 

energie en bij 
gebouwde 
omgeving 

(verbruik van 
energie) 

Presentator
Presentatienotities
Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.



Klimaatakkoord 
op hoofdlijnen 
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vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit, elektriciteit. Elke sectortafel heeft voorstellen geformuleerd om tenminste de beoogde broeikasgasreductie te realiseren.



PBL-analyse 
• Doel 49% emissiereductie in 2030 is haalbaar mits…. 
• Over het algemeen een stevige ondersteuning van de inzet 

van IPO aan de verschillende tafels 
• Is nog geen doorrekening, daar zijn keuzes in instrumentarium 

en nadere uitwerking van de maatregelen in het najaar voor 
nodig 

• Jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen komen neer op € 
3 tot 4 miljard in 2030 
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genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord het technisch potentieel hebben om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. Toch kan deze analyse nog niet gezien worden als een doorrekening, daar zijn keuzes in instrumentarium en nadere uitwerking van de maatregelen in het najaar voor nodig. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk



Kabinet appreciatie hoofdlijnen 
• Veel lovende woorden, maar vooral terug naar de tafels 
• Geen nieuwe harde planning, voor het oog vasthouden aan bestaande 

planning 
• SDE+ tot 2025 en onderzoek naar alternatieven 
• Bandbreedte extra vraag tussen de 19,4 – 52,5 TWh en dus niet  een 

basispakket van 84 TWH maar een pakket van 110 TWH.  
• Lasten en inkomenseffecten pas doorrekenen na de analyse van het PBL 

van de definitieve input van de tafels. 
• Roze olifant in de kamer: de financiering…… 

 

 



Om dit te kunnen realiseren is 
lokaal milieubeleid nodig: de RES 



Opgave RES  
• PM cirkeldiagram 



Klimaatakkoord: Elektriciteit 2030 op land 



Opgave RES na PBL  
TWh Basispakket sectortafel elektriciteit 

(bij 12 TWh extra vraag) 
Streefbeeld (bij 38TWh 

extra vraag) 

Wind op zee 49 62 

Wind op land 21 26 

Zon-PV 14 18 

Overig hernieuwbaar PM 4 

som  84 110 
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Dus geen 35 maar 47 Twh



Opgave gebouwde Omgeving 

11 
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3,4 Mton , 200.000 woningen per jaar, Bronnen niet bekend



Warmtetransitie 
• 2050 van aardgas af 
• 2021: gemeentelijke warmtevisie 
    en -plan inclusief wijkaanpak 

– Verschil in tempo en aanpak 
– Behoefte aan kennisdeling 

• Warmtebronnen bovenregionaal 
– All electric (warmtepompen) 
– Warmtenet gevoed door restwarmte of geothermie 
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Regionale Energiestrategie (RES)         
• Nationale CO2 opgave 

– Aanbod IPO, VNG, UvW → gezamenlijk proces met Rijk (KEA, IBP, NOVI) 

• Gebiedsautoriteiten staan aan de lat 
• Provincie Flevoland is 1 regio 
 
 
 

Flevolandse Energieagenda (FEA) 
• Basis voor samenwerking 
• Regionale CO2 opgave 

– Wens om gezamenlijk aan de slag te gaan 

• Provincie is proceseigenaar en maakt mogelijk voor anderen 
• Als regio bepalen we tempo 

(H)erkennen  van 
Flevolandse 

opgave, we zijn 
samen 

verantwoordelijk 



RES en Flevolandse Energieagenda 

RES 
• Klimaatakkoord 
• Formele afspraken koepels 

• Gemeenten 
• Waterschap 
• Provincie 

• Reikwijdte bepalen met regio 
• PFO Duurzaamheid 

• Besluitvorming, werken als 1 overheid 

 
• 1000 bloemen bloeien 
• Netwerk: delen en inspireren 
• Vrijwillig gericht op samen doen 

met meerwaarde 
• Overheid 
• Bedrijven 
• Maatschappelijk middenveld 

• 20+ partners leveren bijdrage  
• Kerngroep en bestuurlijk overleg 



Governance 

• Procesondersteuning door extern bureau 
• Escalatie via Huis van Thorbecke 
• Monitoring via PBL (aansluiten op landelijk) 

PFO Duurzaamheid 
Opdrachtgever RES 

freq. 6 a 8 weken 

Ambtelijke werkgroep RES 

Ambtelijk opdrachtgever RES 
Duo provincie/gemeente 

Projectleider RES 

Waterschap 
Gemeenten 
Provincie  (vz) 

Bestuurlijk overleg FEA 
20+ partners, freq 2 a 3 per jaar 

Kerngroep FEA  
(bestuurlijk) 

Programmamanager FEA 
Ambtelijk – ntb! 
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Taken stuurgroepTen eerste de bestuurlijke regie op het proces van opstellen van de RES. Daarbij gaat het -binnen de landelijk afgesproken kaders - om de inhoud, en om het proces van het opstellen van de RES.Ten tweede heeft de stuurgroep een rol in eventuele escalatie tijdens het proces. Als ‘eigenaar’ van het opstellen van de RES en de tussenproducten kan de stuurgroep partijen aanspreken op hun bijdrage, en kan ook om toelichting of verantwoording gevraagd worden door de betrokken partijen. Zo nodig overlegt de voorzitter van de stuurgroep met het landelijk opdrachtgevend beraad [komt dat er?] of andere voorzitters.Het middel voor escalatie tijdens het proces is ‘het goede gesprek’, er is geen sprake van formeel interbestuurlijk toezicht. Dat is pas aan de orde bij het verwerken van de RES in omgevingsvisies en andere formele planfiguren.Ten derde zorgt de stuurgroep voor de benodigde bestuurlijke legitimatie van de tussenstand en de definitieve RES. De stuurgroep biedt de tussenstand van juni aan de colleges van GS, B&W en de DB’s van de waterschappen ter vrijgave aan. De uiteindelijke RES wordt door de stuurgroep ter vaststelling aan die colleges aangeboden.“Dit betekent dat we samen met andere decentrale overheden en met regionale maatschappelijke partijen een werkstructuur formeren die namens de regio mandaat heeft verkregen. Via deze werkstructuur bepalen we gezamenlijk de manier van werken en de besluitvormingsstructuur. Zo ook over de rol en bevoegdheden van de bestuurlijke stuurgroep en de wijze waarop iedereen daarin vertegenwoordigd is. De voorzitter van de stuurgroep is degene die ons regionale tussenstand indient bij de de voorzitter van het nationaal programma RES en vertegenwoordigd namens ons op in de mogelijk daarop volgende uitwerking van de tussenbalans.”



Productie 
duurzam

e 
energie 

vergroten 

De bedoeling 
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Wat staat er in de RES?Om de strategische functie goed te kunnen vervullen, zullen de RES een stevige kennisbasiskrijgen. Onderdelen van de RES zijn:1. Inventarisatie c.q. analyse (als onderbouwing voor het aanbod) van:• het huidig energieverbruik en CO2 uitstoot van de regio;• de infrastructurele (net)planning en lopende projecten in de regio;• de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag eninfrastructuur).2. Potentieel en aanbod voor de duurzame warmtebronnen;3. Potentieel en aanbod voor de hernieuwbare elektriciteitsopwekking;4. Inzicht in de consequenties voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de Netbeheerder;5. Regionale uitwerking van nationaal geformuleerde ambities, zoals opwekking van hernieuwbare elektriciteit op Rijksgronden.



Essentie RES* 

Doel: 
De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzen 
voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-
infrastructuur. 
 
→ De integrale belangenafweging blijft in de omgevingsvisies en 
omgevingsplannen die worden gemaakt. 
 
* Er is nog geen definitieve, vastgesteld opsomming over waar een RES aan moet voldoen. De 
hiergenoemde elementen komen in de diverse stukken vanuit de koepels terug. 
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Doelen Klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde omgevingVoor elektriciteit een vermindering van de CO2 emissie van 20,2 Mton in 2030. Dat betekent een hernieuwbare energie opwek op land van 35 TWh.De ambitie is dat 50% van de hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.Zo snel mogelijk stoppen met Gronings gas, uiterlijk in 2030.Bijna alle gebouwen verduurzamen, in 2021 ongeveer 50.000 woningen per jaar, in 2030 200.000 woningen per jaar. Dit om de besparing 3,4 Mton CO2 te realiseren.



• RES-regio indeling  98% 
• MRA 2 RES-en 



Functie RES 
• Instrument voor regionale afspraken 
• Strategie om doelen te behalen 
• Inzicht mogelijkheden regionale opwek en besparing 
• Bouwsteen omgevingsbeleid 
• Focus bij elektriciteit en gebouwde omgeving 
• Focus op opwek van duurzame energie en warmte 
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Het instrument om op regionaal niveau te komen tot afspraken met maatschappelijke partners/ bedrijfsleven en bewoners over invulling afspraken klimaatakkoordDe RES is de strategie waarmee regio’s laten zien hoe zij bijdragen aan het behalen van de nationale doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord met focus op Gebouwde omgeving en Elektriciteit.De RES biedt daarmee inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek en besparing, keuzen die gemaakt worden op basis van de verkenningen, verdeling van bronnen (voor warmte) en de consequenties voor de energie-infrastructuur.De RES vormt een bouwsteen voor het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk, waarin integrale besluitvorming over de fysieke leefomgeving plaatsvindt. Daarmee ontstaat voor bedrijven en burgers zekerheid voor het doen van investeringen.- Focus van de RES ligt bij Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Regio’s kunnen ervoor kiezen om andere Klimaatopgaven ook mee te nemen in de RES, om een integrale afweging te kunnen maken en om verbindingen te kunnen leggen tussen opgaven.Focus RES ligt bij opwek van duurzame energie en warmte. Besparing is onderdeel van lokaal beleid gebouwde omgeving , sectorbeleid en onderdeel van warmtetransitie visie.



Inhoud RES (horizon 2030, doorkijk 2050) 

Wat is er? Wat kan er? Wat gaan we doen? 
• Uitgangssituatie (huidig) 
• Potentieel opwek (landelijk en stedelijk!) 

• Zon, wind, bio-energie, bodemenergie, thermisch energie 

• Potentieel warmte 
• Potentieel besparing 
• Opslag?  
• Rol netbeheerder? Rol andere partners? 
• Ook locatie en tempo! 

 
RES is resultaat regionaal gedragen proces  en vormt aanbod aan Rijk. Dus ook wat willen we 
niet? Doen we aanbod als FEA? 
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De RES als product bestaat ten minste uit een aantal onderdelen: Een beschrijving van de werkstructuur (zoals bijvoorbeeld een stuurgroep, projectorganisatie en projectgroepen); Inzicht in het energieverbruik/ CO2 uitstoot van de regio; Inzicht in de besparingsmogelijkheden van de regio; Inzicht in de theoretische opwekpotentie en aanwezige bronnen; Inzicht in de kansrijke verbindingen met andere opgaven en projecten; Bovenstaande inzichten zo veel mogelijk ruimtelijk vertaald en inzichtelijk gemaakt op kaart;Dit alles moet in juni 2019 leiden tot ene complete tussenstand bestaande uit: In de regio geverifieerde analyses; een onderbouwd inzicht in de mate waarin de potentie voor opwek elektra benut kan worden; inzicht in de warmtebronnen en eerste globale verdeling van deze bronnen;inzicht in de werkstructuur waarmee de opgave gerealiseerd gaat worden; planning voor vervolg/ besluitvorming; globale planning transitie tot 2030.Beslispunten/voorgesteld besluitDe provinciale staten/gemeenteraad/algemeen bestuur stemt in met het formeren van regionale stuurgroep die als vertegenwoordiger optreedt van de regio naar het nationaal programma RES.Met het vaststellen van deze startnotitie geeft de provinciale staten/gemeenteraad mandaat tot het opstellen van een Regionale Energie Strategie.Met het vaststellen van deze startnotitie committeert de provinciale staten/gemeenteraad zich aan het proces van de Regionale Energie Strategie en de daarbij behorende deadlines.De opgave en potentie zoals vormgegeven door het Planbureau voor de Leefomgeving accepteren we als omvang van de opgave, daar committeren we ons aan.Instemmen met de levering van de volgende producten eind 2019, ten minste: het energie verbruik van de regio, de theoretische opwek potentie van de regio.



Uitgangssituatie 
Flevoland 
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 COmschrijving: De CO2-uitstoot wordt berekend door de energiedragers (bijvoorbeeld kWh elektriciteit , m3 gas, liters benzine) te vermenigvuldigen met de emissiefactor van die energiedrager. Deze emissiefactoren variëren per jaar, afhankelijk van de brandstofmix van de elektriciteitsproductie, de hoeveelheid bijgemengde biobrandstof en de calorische waarde en koolstofinhoud van aardgas. De bronnen van de verschillende energiedragers en emissiefactoren zijn vermeld bij desbetreffende gegevens.CO2-uitstoot Verkeer en vervoer ton 1.064.248.  Flevoland



Hernieuwbare Energie Flevoland & Nederland 2012-2016 



Energiegebruik versus hernieuwbare opwek, 2012-2016 



Uitgaande van 
een  

akkoord  per  
1 januari 



Nadere uitwerking spoorboekje 
Fase 1: september 2018 – december 2018  

• Voorbereiding RES-proces 
• RES: Ontwikkelen passende governance 
• FEA: netwerk & draagvlak 
• Voorbereiden besluitvorming (fase2) 
• Wat is broeikasemissie (CO2) en energieverbruik (PJ)? 
• Wat is huidige productie? 
• Theoretisch potentieel   

• Elektriciteit: zon en wind 
• Gebouwde omgeving: bio-energie, bodemenergie en  

         thermische energie water 



Planning 

Fase 1 

• Ambtelijke ronde/kennismaking/ophalen inspirerende voorbeelden – sept/okt  
• Governance vaststellen  - PFO begin november 
• RES informatiebijeenkomst raden en staten – midden november 
• Bestuurlijke aftrap /definitieve opdrachtdefiniëring - december 

Fase 2 
• Opstellen RES -  Q1 diverse werksessies 
• Toetsen RES - Q2 
• Bestuurlijke vaststelling RES 

Fase 3 
• Landelijke doorrekening aanbod 
• Onderhandelingen over definitieve opgave 
• Vaststellen RES/borging omgevingsvisies ed. 

nu-dec 

jan-jun ‘19 

jun-dec ‘19 



Planning besluitvorming via IPO 
• september/oktober: inhoudelijke advisering vanuit de BAC’s. 
• 11 oktober:    IPO Bestuur bespreken van dilemma’s, zorgen en 

      kansen op basis van een toelichting door de  
      bestuurlijke delegatie 

• 15 november:   IPO Bestuur bespreking van de interprovinciale  
      inzet op basis van advisering door de BAC’s en  
      actualiteit aan de onderhandelingstafels.  

• december/begin januari: BAC’s in december formulering van advies tbv  
      besluitvorming IPO Bestuur  

 





Vraagstukken en dilemma’s over de RES 

• Het karakter van de afspraak over de hernieuwbare 
elektriciteitsopgave op land als opgave voor de RES.  

• Stevig inzetten op het voorkomen van afwenteling op 
hernieuwbare elektriciteit op land.  

• Het risico dat ruimtelijk een richtinggevend kader 
landelijk wordt vastgelegd > NOVI 

• Financiering en betaalbaarheid…nog geen helderheid 
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1.	Het karakter van de afspraak over de hernieuwbare elektriciteitsopgave op land als opgave voor de RES. Als provincies hebben we in de inzet kabinetsformatie ingezet op een programmatische en adaptieve aanpak die nationaal en regionaal ruimte biedt voor flexibiliteit, zonder de ambitie uit het oog te verliezen. Deze flexibiliteit is nodig omdat zowel de opgave voor elektriciteit als de oplossingen nog kunnen veranderen. Zo zien we dat de maatregelenpakketten voor industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving veelal gepaard gaan met elektrificatie en dat de verwachting is dat dit naar 2030 en 2050 nog verder zal toenemen. Dit ondanks een stevige inzet op besparing. Dit blijkt ook uit de PBL analyse die een stevige bandbreedte hanteert van een vraag tussen de 19,4 – 52,5 TWh en komt op basis daarvan niet op een basispakket van 84 TWH maar een pakket van 110 TWH. We zien ook dat op regionaal niveau nog veel onduidelijk is, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van het elektriciteitsnet, de specifieke juridische en beleidsmatige belemmeringen die in regio’s spelen en het draagvlak onder inwoners. De onzekerheden die een transitie meebrengt maken een programmastructuur gewenst waarin vanuit regionale potentie geëxperimenteerd, opgeschaald en geleerd wordt. En via die weg gezamenlijk toegewerkt wordt naar een nationale opgave. De PBL adviseert in haar analyse de ruimte te geven aan regio’s om in rondes tot de nationale ambitie komen en een beloning voor regio’s te ontwikkelen waarmee energieprojecten worden gestimuleerd. 2.	Stevig inzetten op het voorkomen van afwenteling op hernieuwbare elektriciteit op land. Om de energietransitie maatschappelijk acceptabel te maken speelt niet alleen kosten efficiëntie en betaalbaarheid op nationale schaal een belangrijke rol. Vanuit regionale energie strategieën en wind op land weten we dat ook de consequenties voor het landschap en het verdienmodel voor de regio belangrijke factoren zijn. Dit vraagt op nationaal en regionaal niveau een stevige inzet op energiebesparing en alternatieven voor elektriciteit, waar dat niet ten koste gaat van andere publieke belangen (zoals biobrandstoffen). Een succesvol beleid op energiebesparing vraagt stimulerende wet en regelgeving, maar ook een stevige juridische norm waarop ook voor de industrie toezicht en handhaving mogelijk is. Aan de klimaatakkoord tafels zal het pleidooi voor besparing en de juridische en financiële randvoorwaarden daarbij nadrukkelijk ingebracht worden. 
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