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Flevolandse aanpak Regionale Energiestrategie (RES)    

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Om klimaatdoelstellingen te halen wordt op verschillende manieren en plekken gewerkt aan de 
energietransitie. Hierbij is de ‘Regionale Energie Strategie’ (RES) een belangrijk onderdeel waarbij 
gemeenten, waterschappen en provincies passende maatregelen moeten gaan nemen in regio’s. Met 
deze brief wil ik u daarom informeren over de RES en de aanpak hiervan in Flevoland.  
 
Achtergrond 
In 2015 werd in Parijs tijdens de klimaatconferentie afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet meer dan 2 graden zou mogen stijgen en dat het streven er naar is dat de temperatuur 
maximaal 1,5 graad stijgt. Dit akkoord van Parijs is inmiddels door 195 landen ondertekend 
waaronder door Nederland.  
 
Om er voor te zorgen dat Nederland haar handtekening waarmaakt, is in 2017 in het regeerakkoord 
opdracht gegeven te komen tot een Klimaatakkoord waarbij alle overheidslagen, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De opdracht daarbij is om in 2030 te komen tot 
49% CO2 reductie. In 2050 moet de CO2 uitstoot nagenoeg in zijn geheel zijn teruggebracht. 
Afgelopen juli zijn de hoofdlijnen van dit Klimaatakkoord gepresenteerd. De verwachting is dat het 
akkoord in december wordt ondertekend. 
 
RES 
Het Klimaatakkoord is opgesteld door de 5 zogenaamde sectortafels: ‘gebouwde omgeving’, 
‘industrie’, ‘landbouw en landgebruik’, ‘mobiliteit’ en ‘elektriciteit’. Het Rijk, provincies (via IPO), 
gemeenten (via VNG) en waterschappen (via UvW) hebben gezamenlijk in het Interbestuurlijk 
Programma (IBP) besloten dat de afspraken over de tafels ‘gebouwde omgeving’ en ‘elektriciteit’ 
worden uitgewerkt in een zogenaamde ‘Regionale Energie Strategie’ (RES).  
 
In de RES geeft de regio aan wat haar bijdrage is (bod) om de energievoorziening van Nederland te 
verduurzamen op het gebied van besparing en opwekking. Daarbij is aangegeven dat een regio 
eventueel ook onderwerpen van andere tafels kan betrekken. De uitwerking van de RES gaat 
plaatsvinden in circa 30 regio’s waar Flevoland er 1 van is. 
 
De officiële ontwikkeling van de RES start na ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord. Op 
dit moment verwacht het kabinet dat ondertekening december aanstaande gaat plaatsvinden. 
Vervolgens heeft iedere regio een half jaar de tijd om een concept-RES op te stellen.  
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Iedere concept-RES wordt vervolgens getoetst aan de landelijke klimaatopgave en wordt de 
concept-RES ‘geschakeld’ met de nationale opgave als geheel en afgewogen met het gemeentelijke 
en provinciaal omgevingsbeleid. Als de verschillende biedingen vanuit de regio’s niet optellen tot de 
landelijke doelstelling zal er een opgave vanuit het Rijk gegeven worden aan de regio’s. De 
verdeelsystematiek van de eventuele restopgave is niet bekend. Dit ‘schakelen’ moet eind 2019 
leiden tot een definitieve RES per regio.  
 
Vanaf 2020 begint de inpassing van regionale plannen in het omgevingsbeleid van provincies, 
gemeenten en waterschappen en worden afspraken gemaakt met bedrijfsleven en energiepartijen 
over uitvoering van projecten. In 2021 zijn de warmtetransitie-visies per gemeente klaar en moeten 
de klimaat doelstellingen gerealiseerd gaan worden. 
 
RES in Flevoland 
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. In Flevoland zijn de portefeuillehouders Duurzaamheid van 
gemeenten, waterschap en provincie opdrachtgever van de RES. Via dit portefeuillehouders overleg 
(PFO Duurzaamheid) wordt de RES afgestemd en voorbereid  richting gemeenteraden, provinciale 
staten en algemene vergadering waterschap.  
  
Zoals in alle regio’s wordt ook in Flevoland het RES–proces op dit moment voorbereid. Hiervoor is 
een projectleider aangesteld die een plan van aanpak gaat opstellen onder ambtelijke aansturing 
van de provincie en Lelystad namens de gemeenten. In dit plan wordt de ‘governance’ uitgewerkt 
met aandacht voor draagvlak bij maatschappelijke partijen. Zo wordt inzichtelijke gemaakt hoe de 
RES wordt opgesteld en hoe besluitvorming over de RES gaat plaatsvinden waarin uw rol en 
bevoegdheden duidelijk zullen worden.  
 
In de RES moet in kaart worden gebracht wat broeikasemissie en energieverbruik in Flevoland is. 
Ook wordt de huidige elektriciteit productie in kaart gebracht evenals het theoretische potentieel 
van duurzame energie bronnen. Al deze elementen krijgen een plek in het plan van aanpak.  
 
Zodra het plan van aanpak gereed is, zult u hierover nader worden geïnformeerd. Ter informatie 
vindt u in de bijlage meer (landelijke) informatie over het RES proces. Ook over de verdere 
voortgang van de RES zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden.  
 
Vriendelijke groet namens Ton Leijten, Elly van Wageningen, Gerrit Post jr, Anjo Simonse, Ton van 
Amerongen, Ewout Suithoff en Jan Hoek, 
 
  
 
Jop Fackeldey 
Gedeputeerde Flevoland 
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Een historische opgave

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, 
zijn drastische maatregelen nodig. Dit 
jaar wordt het nationaal Klimaatakkoord 
gesloten, de Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van Parijs 
(2015). Veel van de afspraken moeten in de 
regio worden waargemaakt.  

Een historische uitdaging die een nieuwe 
manier van samenwerken vraagt. Voor met 
name provincies, gemeenten, waterschappen, 
bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke 
organisaties en burgers. 

Zij staan hiervoor aan de lat èn krijgen de 
ruimte om de landelijke afspraken te vertalen 
in passende maatregelen voor de regio. Dit 
gaan ze doen door gezamenlijk een Regionale 
Energiestrategie te maken. 

Stappenplan RES

Akkoord
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Wat is een Regionale  
Energie Strategie (RES)?

Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is 
dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet 
worden verminderd, en op de lange termijn 
met minimaal 95% (in 2050).  Aan vijf tafels 
worden daarvoor afspraken gemaakt: industrie, 
gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en 
landgebruik, en elektriciteit. In de RES staat 
welke maatregelen daar in de regio voor  
nodig zijn. 

Gebouwde omgeving en elektriciteit
De RES focust op de gebouwde omgeving 
(energiebesparing en warmtevoorziening) 
en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). 
Eventueel kunnen afspraken van andere 
tafels worden meegenomen in de RES, zoals 
maatregelen voor duurzame mobiliteit of 
landbouw en landgebruik. 

De RES geeft een overzicht van lopende 
projecten, plannen en strategische keuzes 
voor de korte en de lange termijn. 

De energietransitie kan alleen lukken als 
partijen samenwerken: overheden, burgers, 
bedrijfsleven, marktpartijen, netbeheerders en 
groene partijen. Dit is een van de lessen uit de 
RES-pilots (Green Deals) die in zeven regio’s zijn 
gehouden.

 
Wat is het doel van de RES?

Het afschaffen van (Groninger) aardgas 
en de omschakeling naar duurzame 
energievoorziening heeft grote ruimtelijke 
impact. Zo is in het Regeerakkoord 
afgesproken dat nieuwe woningen niet meer 
op het gasnet worden aangesloten. Ook in 
bestaande woningen wordt binnen 30 jaar 
geen aardgas meer gebruikt. Ook is duurzame 
energievoorziening is zichtbaarder en vraagt 
meer ruimte dan fossiele energie. Het doel van 
de RES is dit goed in te passen. 
Regionale samenwerking is essentieel; het 
zicht op een zonneweide of een windpark stopt 
niet bij de gemeentegrens, net zomin als de 
(ondergrondse) energie-infrastructuur. 

De RES is een instrument om te komen 
tot regionaal gedragen keuzes voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving 
en de daarvoor benodigde opslag en energie-
infrastructuur. 

Daarmee geeft de regio invulling aan de 
afspraken uit het Klimaatakkoord zoals 
deze gemaakt zijn aan de sectortafels voor 
Elektriciteit en Gebouwde omgeving. 
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Start

Wat is de opgave waar partijen  
in de regio voor staan?

De RES’en zijn landsdekkend. Elke gemeente, 
provincie en waterschap doet mee in een 
RES, samen met regionale stakeholders, de 
doelstellingen voor warmte en elektriciteit zijn 
altijd onderdeel van de RES. 

De doelstellingen van alle RES’en in het land 
tellen samen op tot de landelijke opgave 
duurzame elektriciteit en geven zicht op de 
duurzame warmtebronnen voor de gebouwde 
omgeving. 

Eind 2019 moet helder zijn hoe de opgave 
voor elektriciteit is verdeeld over de regio’s. 
Ook is er dan een eerste indicatie van de 
hoeveelheid warmtebronnen en de ligging 
daarvan in relatie tot de warmtebehoefte in 
de gebouwde omgeving. De gemeenteraden 
stellen een transitievisie warmte vast met een 
tijdpad voor het ontwikkelen van alternatieve 
energievoorziening en het geleidelijk afschaf-
fen van aardgas. Deze transitievisie moet eind 
2021 klaar zijn. 

De RES is belangrijk voor deze wijkgerichte 
aanpak, omdat de RES vroegtijdig op regio-
naal niveau zicht geeft in de beschikbaarheid 
van duurzame warmtebronnen. In de RES 
worden de warmtebronnen en netwerken die 
regionaal beschikbaar zijn in beeld gebracht. 
De RES heeft een horizon van 2030 met een 
doorkijk naar 2050. 

Gezamenlijk gedragen keuzes
De RES faciliteert ook de samenwerking 
tussen alle regionale partijen om te komen tot 
gezamenlijk gedragen keuzes voor gebieden, 
voor projecten en de uitvoering van die 
projecten. Het gaat om gezamenlijk gedragen 
keuzes van de provincie, waterschappen, de 
gemeenten, netbeheerders, het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en burgers.
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Welke regio’s

Gemeenten, provincies en waterschappen 
bepalen gezamenlijk de contouren van de 
regio’s. Als de regiovorming van onderop 
niet slaagt, kan de provincie de regie op 
zich nemen. 

In de RES-regio wordt de samenwerking 
tussen de verschillende overheden en alle 
andere partners georganiseerd. Er wordt een 
werkstructuur opgezet waarin ook partners 
zoals netbeheerders, kennisorganisaties, de 
energiesector en groene partijen een  
plek hebben. 

Doorrekenen van plannen
Het Planbureau voor de Leefomgeving 
ondersteunt de (data)analyse, het monitoren 
en het doorrekenen van plannen en 
resultaten. Door uniforme rekenmethodieken 
en datasets vast te stellen, worden de 
energieanalyses van de regio’s uniform. Zo 
kunnen strategieën met elkaar worden 
vergeleken en bij elkaar worden opgeteld. 

Vier maal per jaar komt het landelijk 
Bestuurlijk Overleg Klimaat- en Energie bijeen 
om de voortgang te bespreken en waar nodig 
te versnellen. Dat gebeurt onder leiding van 
de minister van EZK. 

Wat levert het op?

Samenwerken in de RES leidt tot voorstellen 
voor opweklocaties voor duurzame warmte 
en elektriciteit en voor een (nieuwe) 
infrastructuur die vraag en aanbod met 
elkaar verbindt. Een belangrijk aspect is dat 
die voorstellen gedragen zijn. 
 
Het past in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet om de energietransitie 
integraal, gebiedsgericht aan te pakken. En 
niet top-down of in aparte silo’s per techniek. 

Het gezamenlijk opstellen van een RES 
draagt bij aan de omslag naar een nieuwe 
duurzame samenleving. Het verbinden 
van energieprojecten aan andere 
infrastructurele of sociale opgaven, biedt 
kansen voor economische groei, ruimtelijke 
kwaliteit en sociale samenhang.
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Definitief Klimaatakkoord
eind 2018

Startnota
Ambtelijke en bestuurlijke 
organisatiestructuur

Inzicht in opwekmogelijkheden 
potentie per regio

Regio’s starten 
en bereiden 
de RES voor

medio 2019

eind 2019

2018 2019

Regio’s van 
de RES gevormd

Opleveren definitieve 
versie RES per regio

oktober Opdracht: 
Verankeren van ruimtelijke 
consequenties in het omgevingsbeleid

Dat betekent: 
integrale weging en formele besluitvorming 
met de mogelijkheid voor bezwaar en 
beroep voor betrokkenen

Opleveren eerste versie RES
per regio voor doorberekening 
planbureau.
Getoetst aan de landelijke 
klimaatopgave

Uitwerking verdeelsystematiek

Start uitvoering
RES

Start

Alle strategieën (RES) opgeteld realiseren samen 
de nationale opgave voor elektriciteit en gebouwde 

omgeving. Voor het Klimaat akkoord

Wat is de tijdsplanning?

Het oriënteren op de RES en de 
regiovorming vindt plaats in het najaar 
van 2018. De officiële ontwikkeling van de 
RES start na het ondertekenen van het 
nationaal Klimaatakkoord. In 2019 stellen 
gemeenteraden, Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen een startnotitie vast. 

Voor de zomer van 2019 hebben de regio’s 
een concept-RES gemaakt en worden de 
plannen ‘geschakeld’ met de nationale 
opgave en afgewogen met het gemeentelijk 
en provinciaal omgevingsbeleid.

Vanaf 2020 begint de inpassing van regionale 
plannen in het omgevingsbeleid van provincies, 
gemeenten en waterschappen en worden 
afspraken gemaakt met bedrijfsleven en 
energiepartijen over uitvoering van projecten. 

In 2021 zijn de warmtetransitie-visies per 
gemeente klaar en worden stappen gezet 
naar het verduurzamen en (op termijn) gasloos 
maken van 200.000 bestaande woningen  
per jaar.

Het tijdpad

De illustratie van de tijdlijn hier 

beneden geeft weer, wanneer 

welke stappen in de RES 

genomen worden. De planning

na 2018 is deels afhankelijk van 

het moment van het definitieve 

Klimaatakkoord.

Alle strategieën (RES) opgeteld realiseren samen  
 de nationale opgave voor elektriciteit en gebouwde 
omgeving. Voor het Klimaat akkoord
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Vragen & contact

Heb je vragen,over de Regionale 
Energiestrategie, neem dan contact  
op met: 

Regionale-energiestrategie.nl

Kwartiermaker

Werkgroep RES

Projectleider van uw organisatie
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