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Programma + doel
Programma
- Aanleiding
- Integraal programmeren: wat is het?
- Relevantie voor de RES
- Discussie

Doel
- Bewustmaken van nut en noodzaak integraal programmeren
- Informeren over hoe integraal programmeren kan werken
- In gesprek over hoe integraal programmeren kan worden toegepast in RES-regio
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Aanleiding

Energie-infrastructuur
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Netbeheerders staan voor enorme uitdaging
NU

‘08

Alleen mogelijk door
intensieve samenwerking
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Enorme groei van vraag naar energie-infra leidt tot schaarste
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Iedereen, zowel consumenten als ondernemers, gaat dat merken
Opwek capaciteit

Afneem capaciteit

Bekijk actuele kaart capaciteitskaart.netbeheernederland.nl
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Tegelijkertijd maar beperkte sprake van een integraal beeld
Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Bron: NVDE (2018)
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Programmeren als oplossingsrichting

A. Sneller, meer energie-infra
realiseren

Realisatie

Wat te doen om het gat tussen beschikbare en benodigde energie-infra op te vullen?

B
C
A

B. Slimme keuzes maken om energieinfra behoefte te verminderen
C. Goed om gaan met schaarste:
via programmeren en prioritering
zorgen voor maken keuzes en
versnelling planprocedures

Beschikbare
transportcapaciteit

Huidige
realisatie

Verwachte
realisatie
transportcapaciteit

Tijd

Bron: Netbeheer Nederland (2021)
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Samenvatting aanleiding en noodzaak
Waarom integraal programmeren?
- Energietransitie i.c.m. economische groei, de woningbouwopgave en nieuwe energievragers
leiden tot een sterke behoefte aan nieuwe energie-infra
- De uitvoeringscapaciteit (arbeidskrachten, geld en materialen) om nieuwe energie-infra te
realiseren is gelimiteerd en de beschikbare fysieke ruimte schaars
- Steeds vaker worden uitbreidingen van energie-infra niet tijdig gerealiseerd, met
transportschaarste tot gevolg
- Dat heeft maatschappelijke en economische gevolgen. Het leidt tot hogere kosten en zet de
realisatie van het Klimaatakkoord onder druk
- Tegelijkertijd is maar beperkt sprake van een integraal beeld van toekomstige claims op het
energiesysteem. Sectorale keuzes worden onvoldoende onderling afgewogen
→ Met afstemming, coördinatie en regie op landelijk en regionaal niveau willen we grip krijgen
op de situatie. We noemen dit integraal programmeren.
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Integraal programmeren

Doel van integraal programmeren energie-infrastructuur
• Meer grip krijgen
• Duidelijkheid over energie-infrastructuur: vraag en aanbod van energie + kaders

• Samenwerking tussen overheden en met energie-infra beheerders
• Versnelling, zowel van realisatie ‘projecten’ als uitrol van energie-infra

• Gebiedsgerichte aanpak + ruimtelijke ordening altijd inclusief energiesysteem afweging
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Programmeren ontwikkeling van energie-infrastructuur
- Integraal programmeren gaat over de ontwikkeling van energie-infrastructuur
- Het is een ‘sturingsconcept’ om keuzes te maken over de fasering en prioritering van
uitbreidingen in energie-infrastructuur. Betreffende het gereguleerde (elektriciteit, gas) en
niet-gereguleerde domein (waterstof, warmte)
- In vijf stappen wordt door overheden, netbeheerders en andere stakeholders een afwegingen keuzeproces doorlopen:
1

2
Verkrijgen
van inzicht

4

3
Opstellen
energievisie

Ontwikkelpaden

Afwegen
en keuze
variant

5
Borgen en
uitvoeren

- Het resultaat werkt door in beleid en regelgeving (van overheden) en investerings- en
uitvoeringsplannen (van netbeheerders en marktpartijen)
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Vijf stappen van integraal programmeren
1. Verkrijgen van inzicht
- Ontwikkeling vraag en aanbod energie
- Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
- Kansen en knelpunten in optimalisatie
tussen sectoren

5. Borgen en uitvoeren
- Vastleggen in beleid en regelgeving
- Vastleggen in energie-infra plannen
- Aanpassen sectorale en overige plannen

Tweejaarlijks cyclus,
maar niet iedere stap
hoeft iedere twee jaar
herhaald te worden

2. Opstellen energievisie
- Uitwerken visie op energiesysteem, op
nationaal en regionaal niveau
- Bepalen spelregels afweging

4. Afwegen en keuze variant

3. Ontwerpen ontwikkelpaden

- Scoren varianten op criteria en impact
- Keuze maken voor variant
- Vaststellen keuze door bestuurders

- Bepalen kaders ontwikkelpaden
(energie-infra en ruimtelijk)
- Uitwerken ontwikkelpaden / varianten
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Samenhang processen omtrent integraal programmeren
Plannen
(sectoraal +
regionaal)

o.a. RES, industrie,
mobiliteit, autonome
ontwikkelingen

doorontwikkeling

input

output

doorontwikkeling

input

input

Infra-plannen +
omg.beleid

output

doorontwikkeling

output

Integraal
Programmeren
2024

Integraal
Programmeren
2022

Integraal
programmeren

Uitvoering

Herijking
plannen

input

Infra-plannen +
omg.beleid

output

doorontwikkeling

periodieke cyclus
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Positionering integraal programmeren in speelveld
Sectorale plannen

Autonome
ontwikkelingen

(uitwerking Klimaatakkoord)

Landbouw

Mobiliteit

Industrie

Elektriciteit
(duurzame opwek)

SG NAL

MIEK

NP RES

LANDELIJK

WOZ /
VAWOZ

Gebouwde
omgeving

PAW /
ECW

Integraal
programmeren

Woningbouw,
economie, etc.

Wettelijk RO
instrumentarium
Instrumentarium Omgevingswet

PES
Afwegingen op
landelijk niveau

PIDI

Programma
Noordzee

PEH

NOVI

Routekaart groen gas, nationale warmtebronnenstrategie en nationaal waterstof programma

REIS

Provinciale systeemstudies

Afwegingen op
provinciaal niveau

RSW
PROVINCIE
/ REGIO

POVI

Programma
/
Omgevingsplan

GOVI

RMP

RAL

GEMEENTE

Programma

CES

RES

TVW /
WUP
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Under construction..
- Werkgroep Integraal Programmeren (WIP) – ontstaan op initiatief
van provincies en netbeheerders – werkt deze aanpak verder uit
- Huidige samenstelling werkgroep: Ministeries EZK en BZK, IPO,
VNG, Unie van Waterschappen, Netbeheer Nederland, NPRES en
TNO
- Overzicht aantal acties:
o Hoe programmering te benutten voor actuele vraagstukken?
o Wat is precieze verhouding tussen nationale en
provinciale/regionale uitwerking?
o In hoeverre kan/mag netbeheerder klantaanvragen weigeren
die niet passen in hetgeen is overeengekomen?
o Hoe goed te verknopen met sectorale processen?
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Blik vooruit: indicatieve tijdsplanning
2021
- Projectenlijst industrie (MIEK - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat)
- Uitwerking programmering: inrichten interbestuurlijke samenwerking en van sectoraal naar
integraal
2022 Q1
- Pilot + kennisdeling regio’s: eerste keuzen
- Eerste versie afwegingskader
- Eerste beeld juridische borging (o.a. richting RO en investeringsbeslissingen netbeheer)
2022 Q2
- Landelijk programma: samenwerkingsvorm nader uitgewerkt
- 1 juli: aanpak per provincie gereed
2022 Q3/4
- Eerste versie outlook en nationale energiesysteemvisie gereed
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Relevantie voor RES

Van sectorale plannen naar integrale programmering
- Programmering is integraal en heeft impact op sectorale processen: van RES tot CES
- Om de ‘claims’ uit een RES goed mee te nemen in de integrale afweging, is duidelijkheid nodig
over welke infrastructuur wanneer en waar benodigd is
- Op regionaal of provinciaal niveau gaan in nog vorm te geven ‘programmeringsoverleggen’
keuzes worden gemaakt over wanneer en waar infrastructuur uitgebreid gaat worden

- Overheden vertalen dit door naar hun omgevingsbeleid, netbeheerders naar
investeringsbeslissingen
- Dat betekent dat keuzes impact gaan hebben op de uitvoeringssnelheid van de regionale
plannen, infrastructuur kan versneld gerealiseerd maar ook uitgesteld worden
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Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Harm Luisman (NBNL) of Hans van der Zwan (IPO)

via harm.luisman@alliander.com of hvdzwan@ipo.nl

