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AGENDA

Opening door Huib van Essen (gedeputeerde Energietransitie)

Facilitator stateninformatiesessie is Roelof Mulder 

(programmamanager Energietransitie PU)

1. Klimaatakkoord en RES - Aart Kees Evers opgavemanager energietransitie PU (20 

minuten)

2. Behandeling startnotitie Regio Foodvalley - Wethouder Sander van ‘t Foort (10 min)

3. Behandeling startnotitie Regio U16 - Wethouder Hilde de Groot (10 min)

4. Stand van zaken regio Amersfoort - Wethouder Astrid Janssen (10 min)

5. In gesprek met Regio’s – Sander van ‘t Foort, Hilde de Groot, Astrid Janssen en Huib 

van Essen (30 minuten)

6. Afsluiting Huib van Essen
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KLIMAATAKKOORD

28 juni 2019 gepresenteerd door kabinet





BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN

“De opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te 

dringen ten opzichte van 1990 is het centrale doel van dit Klimaatakkoord.”

“Gemeenten, provincies en waterschappen maken, in samenspraak met 

netbeheerders en andere partners, Regionale Energie Strategieën (RES), in 

ieder geval voor elektriciteit en warmte”



TIJDLIJN KLIMAATAKKOORD



In Nederland hebben zich het afgelopen 
jaar 30 RES-regio’s gevormd.



OPGAVE RES
Opwekking van duurzame elektriciteit 

Tenminste 35 TWh op land. 49 TWh op zee

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving

De daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur

KANSEN RES
• Werkgelegenheid

• Financieel meeprofiteren inwoners



Landelijke opgave: 35 TWh wind op land / grootschalig zon > 15 kWp
tot 2030

- Nu 15 windmolens in de provincie Utrecht en enkele zonnevelden



De focus in de RES ligt op de opgaven van de tafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit, 
maar RES-regio’s mogen ook een bredere scope kiezen.



PROCES EN ORGANISATIE RES

De RES een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale 

partijen te organiseren.

Doel: gezamenlijk gedragen keuzes bevorderen. 

De provincie Utrecht is met gemeenten en waterschappen bestuurlijk mede-

opdrachtgever van de drie RES’en binnen de provincie Utrecht.

De startnotitie, concept RES en RES 1.0 worden per RES ter besluitvorming 

voorgelegd aan de raden, staten en AB’s van alle betrokken overheden.



RESULTAAT VAN DE RES?

Een ‘bod’ vanuit de regio aan het Rijk: 

regionaal aandeel landelijke doelstelling 35 TWh

Toelichting op ruimtelijke kwaliteit, regiospecifieke kansen, maatschappelijk 

draagvlak en de afweging met andere(ruimtelijke) belangen.

Regionale Structuur Warmte: overzicht vraag en aanbod hernieuwbare 

warmtebronnen in de regio.



DE PLANNING

1 oktober 1 maart

Concept RES
Bevat in ieder geval 
regionaal bod voor 
35 TWh elektriciteit

28 juni 1 juni
2019

Publicatie
Klimaat Akkoord

Werken aan 
vernieuwd bod
Aanpassingen op 
basis van PBL 
appreciatie en 
voortschrijdend 
proces
Komen tot 
concrete 
projectlocaties

RES 1.0 
gereed

2020

Appreciatie PBL 
verwerken

2021

Medio 2021 vertaald 
naar omgevingsbeleid

1 januari 2025 
vergunningen verleend

De RES wordt daarna iedere twee jaar geactualiseerd. Er komt dus ook 
een RES 2.0, RES 3.0 enzovoort.

Startnotitie
globale opgave en 
proces per regio


