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RES expeditie
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• 30 energieregio’s
• 35  tWw  in 2030

• RES is samenwerkingsproces tussen 
overheden, maatschappelijke partners en 
samenleving om regionaal energietransitie 
vorm te geven

• RES is een document met
• ambities m.b.t. duurzame elektriciteit op land (zon 

en wind)  tot 2030 met doorkijk naar 2050
TAFEL Electriciteit 
• Vraag & aanbod van warmtebronnen
TAFEL gebouwde omgeving

• Integrale afweging van kwantiteit, ruimte, 
netcapaciteit & maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak



Regio’s 

• Van onderop ontstaan

• Landsdekkend 

• Verschil in samenstelling, ambitie, aanpak, 
werkwijze

• Werkend aan dezelfde opgave
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30 energieregio’s 
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Integrale afweging door regio’s



Richting 2030, 2050
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Opdrachtgevers NP RES

• Ministerie van EZK

• Ministerie van BZK

• VNG

• IPO

• Unie van Waterschappen

6/1/2021 6

5 opdrachtgevers

• Bestuurlijk innovatief, gezamenlijkheid, ambitie-
gedreven

• Gelijkwaardig aan het stuur (BO-OGB-IMT)

• Betrokkenheid bestuurlijk & (top) ambtelijk

• Verschillen in rollen, belangen én behoeften

• Netbeheerders geen formele opdrachtgever, wel 
intensief en goed betrokken bij besluitvorming 
NP RES 

Aard van opdrachtgeverschap



Netwerk RES
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RES en sectoren/ laadinfra
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• Regio bepaalt zelf hoe breed ze de RES in vullen en opgaven van Mobiliteit, Industrie en land/ en 
tuinbouw meenemen. 

• Bij het zoeken naar locatie voor zon- en windprojecten en warmtebronnen worden regio’s gevraagd om 
zo efficiënt mogelijk om te gaan met het energiesysteem en daarmee de maatschappelijke kosten laag te 
houden. In dit kader is het relevant om rekening te houden met de vraag- en aanbodontwikkeling van 
duurzame energie om zodoende transportafstanden te verkleinen en het netwerk efficiënter te benutten.

• Inhoud en tijdlijnen van NAL en CES en RSW  komen in omgevingsbeleid bij elkaar. Daarom in fase 2.0 
van de RES meer samenhang nodig. 

• NBNL maakt van alle regio’s een netimpactscan en neemt daarin ook laadinfra mee

• Elektrisch vervoer meerdere modaliteiten en verschillende laadvermogens. Hogere laadvermogens 
flexibel in zetten om de belasting van duurzame opwek op het elektriciteitsnetwerk te verminderen 

• Hiermee wordt het energiesysteem op regionaal niveau ontlast.
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Bron: ElaadNL + Basisinformatie over energie-infrastructuur, Netbeheer Nederland, 
2019



RES en sectoren
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• Nationaal en regionaal integraal programmeren

• Traject Regionale Energie Infrastructuur (REIS) en het Nationaal programma Energiesysteem 
(PES) fasering en prioritering (integraal programmeren)  van energievraag en aanbod van alle sectoren 

• Een voorstel om op regionaal en landelijk schaalniveau te programmeren voor de energie-infrastructuur 
wordt op dit moment interbestuurlijk olv EZK en IPO, samen met VNG, Unie van Waterschappen en 
netbeheerders uitgewerkt. Provincies zijn bereid een coördinerende rol te pakken en willen deze rol en 
de wijze van (regionaal) integraal programmeren in nauwe samenwerking met de andere relevante 
partners uitwerken. Hier is NPRES ook bij betrokken evenals de partners van de NAL. 
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www.regionale-energiestrategie.nl

Meer weten:


