
13 oktober 2020

Welkom bij de bijeenkomst: "Op weg naar RES 1.0"  
We starten om 19.30 uur
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Spelregels online vergaderen

• We nemen het plenaire deel van deze vergadering op

• Graag uw geluid (en beeld) dempen  

• Bewaar uw vragen voor de deelsessies 

• Voor vragen over de techniek kunt u @Ilse in de chat zeten (of bel 06-25367675)
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Programma

310/13/2020

Op weg naar RES 1.0          13 oktober 2021 

19.30 - 19.40 uur    Opening (welkom, voorstellen, programma, spelregels online vergaderen)

19.40 - 19.45 uur    Reactie bestuurders (Harriët Tiemens)

19.45 - 19.55 uur    Plenaire presentatie proces  (Eva de Ruiter) 

19.55 - 20.15 uur    Plenaire presentatie inhoud (Rijk van Voskuijlen)  

20.20 - 20.40 uur    Deelsessie 1

20.40 - 21.00 uur    Deelsessie 2

21.00 - 21.15 uur    Plenaire afsluiting (wat vond u van de bijeenkomst?)

21.15 - 21.30 uur    Uitloop & digitale borrel ;-)



De RES 1.0

• Doel van de RES: een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, 
warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur.

• 55% CO2 reductie in 2030 = bandbreedte van 1,5 tot 3,5 TWh
• Voorbereidend op realisatie 
• 1 juli 2021 indienen definitief bod
• RES = Langjarig samenwerkingstraject
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Op naar RES 1.0

Lokaal proces staat voorop!
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Regionale samenwerking

“RES bubbel sterk verbinden met andere processen en partijen”

• Versterkingsproces Groene Metropoolregio
• Verstedelijkingsstrategie
• Woondeal
• Contact met sleutelpersonen andere domeinen
• Rijkspartijen / rijksgronden
• Afstemming regio’s
• Wind rond Veluwe
• EU regio
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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Op weg naar RES 1.0
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De planning voor indiening

10/13/2020 17

• 1 juli 2021 indienen definitief bod bij NPRES en PBL
• RES = Langjarig samenwerkingstraject



Rijk van Voskuilen

Verdieping komende tijd
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Energie & Ruimte

• Focus ligt op elektriciteit en warmte
• In context van brede energie systeem
• Energie zoveel mogelijk koppelen aan gebiedsopgaven
• Opmars naar integrale gebiedsaanpakken
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Elektriciteit

• Lokaal verankeren
• Borging zoekgebieden in beleid
• Update lopende projecten

• Regionaal optimaliseren
• Ruimtelijke principes
• Wind/zon verhouding
• Zienswijze netbeheerder
• Zon op grote daken

• Verwachting betrokken partners
• Gemeenten lokaal proces organiseren  

en afstemmen regio
• Lokale stakeholders lokaal proces
• Alle stakeholders regionaal proces
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Warmte

• Verder uitwerken, onderbouwen en aanscherpen concept RES
• Samenhang regio (RSW), lokaal (TVW) en op wijkniveau (WUP’s)
• Nieuwe inzichten betrekken (quickscans, onderzoek geo- en 

aquathermie, Warmtewet 2.0)
• Structurele aanpak warmteclusters (ARN, AVR, Parenco) en aansluiten 

bij clusters buiten regio
• Kennis en ervaring delen

• Verwachting betrokken partners
• Input vanuit lokale processen
• Actieve afstemming lokale en regionale inzichten
• Deelname in warmteclusters

10/13/2020 21



Monitoring en duo gesprekken

• Overheden leveren input, wij creëren regionaal overzicht
• Ter info voor stakeholders

• Monitoring inhoud
• Focus op RES scope (projecten, zoekgebieden, warmte clusters)
• Brede energie scope vraag richting provincie

• Monitoring proces
• In de duo gesprekken met gemeenten
• Lokale processen
• Beleid; wind/zon, TVW, Omgevingsvisie
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Participatie

• Proces participatie
• Lokale processen zijn de basis, ook voor stakeholders
• Regionaal kennis en ervaringen uitwisselen
• Regionale bijeenkomsten

• Project participatie
• Omgeving betrekken 
• 50% eigendom

• Participatietafel
• Advies over regionale/lokale participatie
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• Klik op de link voor de deelsessie van je keuze! 
• Deze staat in de chat. (Kan ook via de digitale uitnodiging)
• U keert na de 1e deelsessie weer terug in de hoofdvergadering en 

maakt vervolgens een keuze voor de 2e deelsessie van uw keuze

Deelsessies
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Tot slot: wat vond je van de bijeenkomst?  

Ga naar de vragen via de link in de chat:

1. Heb je voldoende inzicht in het proces naar de RES 1.0 gekregen?

2. Is helder wat er wanneer van jou wordt verwacht? 

3. Op welke onderwerpen heb je meer informatie nodig? 
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Vragen?

RES@regioan.nl
Onder vermelding van je vraag

Wekelijks online spreek(half)uur (teamslink op website & nieuwsbrief) 
Donderdag 14.00-14.30 uur 
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namens alle collega's van de uitvoeringsorganisatie RES Arnhem Nijmegen

Bedankt en tot ziens !
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