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Wegingscriterium

Bouwstenen

Concept RES

• S
 amenvatting van het regionaal bod voor de
opgave Hernieuwbaar op land.
• H ierbij aangeven onder welke
randvoorwaarden een hoger bod mogelijk
gemaakt kan worden.ogen.

RES 1.0
• S
 amenvatting van het regionaal bod voor de
opgave Hernieuwbaar op land.
• H ierbij aangeven onder welke
randvoorwaarden een hoger bod mogelijk
gemaakt kan worden.
• O verzicht van afspraken over de
uitvoering van projecten en het tijdpad
met de vertaling van de plannen naar het
omgevingsbeleid.

Elektriciteit

• B
 eschrijving van de integrale afweging die
bij het bod is gemaakt tussen de doelen
kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijk
en bestuurlijk draagvlak en en energiesysteemefficiëntie.

• B
 eschrijving van de integrale afweging die
bij het bod is gemaakt tussen de doelen
kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijk
en bestuurlijk draagvlak en energiesysteemefficiëntie.

• S
 amenvatting van de Regionale Structuur
Warmte.
• H ierbij aangeven onder welke
randvoorwaarden het gebruik van
aanvullende bronnen mogelijk gemaakt kan
worden.

• S
 amenvatting van de Regionale Structuur
Warmte.
• H ierbij aangeven onder welke randvoorwaarden het gebruik van aanvullende
bronnen mogelijk gemaakt kan worden.
• B eschrijving van hoe de RES en de
Transitievisies Warmte interacteren en welke
partijen betrokken zijn.

• B
 eschrijving van de integrale afweging die
bij het bod is gemaakt tussen de doelen
kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijk
en bestuurlijk draagvlak en energiesysteemefficiëntie.

• B
 eschrijving van de integrale afweging die
bij het bod is gemaakt tussen de doelen
kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijk
en bestuurlijk draagvlak en energiesysteemefficiëntie.

Samenvatting
regionaal bod

Warmte
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Wegingscriterium

Bouwstenen

Regio-aandeel aan de
landelijke opgave van 35TWh
grootschalig hernieuwbaar op
land

Kwantiteit
Elektriciteit

Zoekgebieden en locaties

Optioneel:
Kleinschalig zon-op-dak
(minder dan 15 kWp)

Concept RES

• I nzicht in gerealiseerde
wind en zon.
• I nzicht in pijplijn wind en
zon.
• H eldere en herleidbare
onderbouwing van
regionale aandeel aan
landelijke opgave.

• G
 lobale zoekgebieden per
techniek.
• B eschrijving van keuze
zoekgebieden.
• I ndien mogelijk een
beschrijving van potentiële
aanvullende gebieden met
randvoorwaarden voor
ontsluiting op termijn.

• I nzicht in gerealiseerde
zon-op-dak.
• I nzicht in autonomie
ontwikkeling zon-op-dak.
• B eschrijving van
ontwikkeling zon-op-dak
waar regio op inzet.

RES 1.0

• N
 ieuwe inzichten op het
regionaal bod verwerken
en aanpassingen
onderbouwen.
• D e eventuele restopgave
meenemen en vaststellen.

Instrumenten

Analysekaarten

NP RES invulformulier

• Concrete zoekgebieden
per techniek en nadere
uitwerking onderbouwing.
• N ieuwe inzichten voor de
zoekgebieden verwerken
en aanpassingen
onderbouwen.

Factsheet wind en zon

Werkproces netimpact
bepalen

Nieuwe inzichten verwerken en
aanpassingen onderbouwen.
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Wegingscriterium

Bouwstenen

Concept RES

Warmteaanbod

Inzicht in huidige en mogelijk
toekomstige beschikbare
bronnen, omvang van de
bronnen en verwachting wat
betreft beschikbaarheid van
de bronnen.

RES 1.0

Instrumenten

Leidraad

Analysekaarten
Warmtevraag

Overzicht van de huidige (en
zover bekend toekomstige)
warmtevraag; breder dan de
gebouwde omgeving.
Nadere uitwerking,
onderbouwing en
aanscherping
van Concept RES.

Kwantiteit
Warmte
Brongebruik en
regionale infrastructuur

Expertise
Centrum
Warmte

Beschrijving van brongebruik
en regionale infrastructuur.
Kennis- en leerprogramma
Aardgasvrije wijken

Context
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Geef een beschrijving van:
• Stakeholders
• Planning
• Kansen en knelpunten

Expertpool

Wegingscriterium

Bouwstenen

Concept RES

RES 1.0

Zuinig en
zoveel mogelijk
meervoudig
ruimtegebruik

Beschrijving hoe de regio omgaat met zuinig en zoveel
mogelijk meervoudig ruimtegebruik. Onderdelen
kunnen zijn: functiecombinaties, voorkeursvolgorde zon,
clustering, ruimtelijke energiesysteemefficiëntie, benutting
warmtebronnen, minimaal ruimtegebruik.

Combineren
van opgaven

Beschrijven hoe de regio opgaves en investeringen in de
energietransitie combineert met andere opgaven. Onderdelen
kunnen zijn: inventarisatie andere relevante opgaven en
nieuwe warmteontwikkelingen.

Instrumenten

Analysekaarten

Inspiratiegids ruimtelijke
principes

Handreiking ontwerpend
onderzoek

Gegevens regionale
netbeheerders

Optimaal
Ruimtegebruik

Vraag en
aanbod
zo dicht
mogelijk
bij elkaar

Aansluiten
bij gebiedsspecifieke
kenmerken

Context

Beschrijving hoe de regio is omgegaan met het verbinden van
vraag en aanbod. Onderdelen kunnen zijn: energievraag en
–aanbod, nieuwe ontwikkelingen en combinatie met energieinfrastructuur.

Beschrijving hoe de regio omgaat met gebiedsspecifieke
kenmerken. Onderdelen kunnen zijn: effecten regionale
aandeel op landschap, effecten ondergrond, specifieke
kansen op beoogde plekken voor zon, wind, en alternatieve
warmtebronnen.

• Beschrijving eventuele overige ruimtelijke principes.
• H uidige ruimtelijke kaders inclusief eventuele conflicten in
beleid en regionaal bod.
• Beschrijving uitwerking ruimtelijke kaders.
• B eschrijving hoe RES naar omgevingswet instrumenten 2021
en vergunningen 2025 wordt vertaald.
• B eschrijving benutting gronden gemeenten, provincies,
waterschappen en rijksvastgoedhoudende diensten.

Nadere
uitwerking
en verfijning van
ruimtelijke
onderbouwing in
Concept
RES

Netimpact bepalen
werkproces regionale
netbeheerders

Leidraad aangevuld met
regionale data

Quickscan mogelijkheden
rijksvastgoed

Eerste uitwerkingen
Omgevingsvisies
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Wegingscriterium

Bestuurlijk
& maatschappelijk
draagvlak

6

Bouwstenen

Concept RES

RES 1.0

Eén overheid

Beschrijving regionale
samenwerking tussen
provincie, gemeenten en
waterschap(pen) en de
betrokkenheid van het Rijk

Beschrijving regionale
samenwerking tussen provincie,
gemeenten en waterschap(pen)
en de betrokkenheid van het rijk +
afspraken uitvoering RES 1.0

Format bestuurlijke
startnota + voorbeelden
andere regio´s

Betrokkenheid netbeheerder

Beschrijving hoe de
netbeheerder is betrokken en
welke analyses zijn uitgevoerd

Beschrijving hoe de
netbeheerder is betrokken en
welke analyses zijn uitgevoerd

Kansenkaarten, Netimpact
bepalenproces en
aanvullende studies

Bestuurlijke besluitvorming

Beschrijving hoe de
bestuurders en de
volksvertegenwoordigers zijn
betrokken en hoe ze staan ten
opzichte van de RES

Beschrijving hoe de
bestuurders en de
volksvertegenwoordigers zijn
betrokken en hoe ze staan ten
opzichte van de RES

Notitie positionering
volksvertegenwoordigers

Maatschappelijke
betrokkenheid

Beschrijving hoe inwoners,
maatschappelijke organisaties
en marktpartijen zijn
betrokken in het RES-proces,
waaronder bij ruimtelijke
afwegingen

Zelfde beschrijving + een
overzicht van de afspraken
over betrokkenheid van
maatschappelijke organisaties
bij de uitvoering van de RES

Participatiecoalitie +
handreiking participatie

Participatie door eigendom

Beschrijving van kansen en
mogelijkheden voor lokaal
eigendom

Plan van aanpak om streven
50% lokaal eigendom in
uitvoering te halen

Participatiecoalitie +
praktijkvoorbeelden

Verbinding andere transities

Inventarisatie impact op
andere transities

Afspraken over verbinden
proces aan andere transities

Notitie ontwerpend
onderzoek + expertpool
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Instrumenten

Wegingscriterium

Energie
Systeem
Efficiëntie

Bouwstenen

Concept RES

Regionale energievraag
en -aanbod

• I nzicht in energievraag- en
aanbod duurzame opwek
en gebouwde omgeving.
• B eschrijf hoe deze op elkaar
zijn afgestemd.
• B eschrijf indien mogelijk
ontwikkeling van andere
sectoren en eventuele
synergievoordelen.

Energie-infrastructuur
oplossing en impact

• B
 eschrijf de verschillende
oplossingsrichtingen en
de onderlinge verschillen
in effectiviteit (in kosten,
ruimtebeslag en planning.
• B eschrijf de maatschappelijke kosten van het
regionaal bod.
• B eschrijf het ruimtebeslag
van de infrastructuuroplossingen en geef aan hoe
hier ruimtelijk rekening mee
wordt gehouden.
• B eschrijf de planning van
infrastructuuraanpassingen
en hoe die zich verhouden
tot regionale plannen.

Bovenregionale afstemming

Beschrijf hoe met andere
regio’s over energiestromen
en interregionale effecten is
afgestemd.

Indicatie van businesscase
energiesysteem

Beschrijving hoe relevante
partijen zoals financiers,
producenten, installateurs en
afnemers betrokken zijn.

RES 1.0

Instrumenten

Analysekaarten

Netimpact bepalen
werkproces

Nieuwe inzichten verwerken en
aanpassingen onderbouwen.

Expertpool

Beschrijving of plannen voor o.a.
de marktpartijen aantrekkelijk
genoeg zijn om te realiseren.
Overzicht van benodigde (overheids)investeringen.
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Dit Afwegingskader is onderdeel van
de Handreiking 1.1 voor regio’s
ten behoeve van het opstellen van een
Regionale Energiestrategie.
De Handreiking vindt u online via
www.regionale-energiestrategie.nl

Nationaal Programma

AfwegingskaderRegionaleEnergieStrategieDi
| tAfwegingskaderisonderdeelvandeHandreiking1.1voorregioten
’s behoevevanhetopstellenvaneenRegionaleEnergiestrategie
De
. Handreikingvindtuonlineviawww.regionale-energiestrategie.nl

