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Over de RES’en

De decentrale
overheden hebben
30 regio’s gevormd die
een Regionale
Energiestrategie (RES)
maken.

Gemeenten, provincies
en waterschappen
werken in de RES’en
samen met
stakeholders, inwoners,
netbeheerders en het
Rijk.

Primaire focus:
Regio’s hebben tot 1 juli
hernieuwbare energie
gewerkt aan de
op land (35 TWh in
RES 1.0. Dit is een
2030) & de regionale belangrijke stap op weg
component van de
naar 2030. In 2023
warmtetransitie om zo leveren de regio’s een
bij te dragen aan het
RES 2.0 op. De opgave
doel van 49% CO2reikt tot 2030 en 2050.
reductie.

De 30 RES’en worden
ondersteund door het
Nationaal Programma
RES (NP RES).
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Regio’s
30 energieregio’s
• Van onderop ontstaan
• Landsdekkend
• Verschil in samenstelling, ambitie, aanpak,
werkwijze
• Werkend aan dezelfde opgave
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De RES stopt
niettijdlijn
na 1 juli 2021
De RES

• De energietransitie reikt verder
dan 2021: tot 2030, 2050 en
verder.
• Ook het RES-proces loopt door
na 1 juli 2021; na de RES 1.0
wordt de RES iedere 2 jaar
herijkt.
• Ook worden de plannen uit de
RES 1.0 uitgewerkt en juridisch
geborgd, en wordt uitvoering
gegeven aan de ambities uit de
RES 1.0.

5

Afwegen belangen

• De RES vraagt om zorgvuldige afwegingen.
• Tussen de ambitie voor de hoeveelheid op te wekken
duurzame energie en factoren als haalbaarheid,
betaalbaarheid, inpassing in de leefomgeving,
maatschappelijke draagkracht en bestuurlijk draagvlak.
• Regio’s maken die afwegingen samen met
maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners.
• Daarbij kijken we niet alleen naar belangen in het
heden, maar ook naar mogelijke belangen in de
toekomst.
• Belangen en perspectieven van betrokkenen kunnen
haaks op elkaar staan. De ideale oplossing bestaat hier
niet. Samen zoeken we naar de gulden middenweg.
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Stand van zaken
RES 1.0
•

De regio’s hebben ambitie getoond. Het doel voor 2030
lijkt binnen bereik. De RES’en 1.0 zijn een belangrijke stap
in de energietransitie richting 2030 en verder.

• Van concept-RES naar de RES 1.0 hebben veel
regio’s hun zoekgebieden nader uitgewerkt. Ook zijn
er zoekgebieden afgevallen en bijgekomen.

•

Alle gemeenteraden, provinciale staten en algemeen
besturen van waterschappen besluiten over de RES’en
1.0. Hierdoor krijgen ze democratische legitimiteit.

• De regio’s laten in de ambities een grote voorkeur
zien voor zon op dak, parkeerplaatsen etc.

•

26 van de 30 regio’s verwachten besluitvorming voor het
zomerreces af te ronden. Vier regio’s volgen na het
zomerreces.

•

Er zijn lokaal soms stevige politieke discussies, maar het
beeld is dat het belang van het klimaat veelal zwaar
weegt.

• Er is veel druk op de leefomgeving door de grote
opgaven op het vlak van woningbouw, landbouw,
klimaat, stikstof etc. Ruimte is beperkt beschikbaar.
Dit allemaal inpassen in de ruimte vraagt om slim
combineren én kiezen.

•

Het PBL zal eind 2021 een volledige analyse maken van
de opstelsom van alle RES’en in haar monitor RES.
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De RES’en in de media
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