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In het kader van de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen is de werkorganisatie op zoek naar 
een Warmte-Ruimte adviseur. 
 
Aanleiding  
De zestien gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen zijn samen met de provincie, de drie 
waterschappen en de netbeheerder, begonnen met het opstellen van een Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES worden de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van de nationale 
afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is te komen tot een zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook 
worden met de RES regionaal aanwezige (rest)warmtebronnen, de bovenlokale verdeling vraag en 
aanbod en de behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht.  De RES focust op de gebouwde 
omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). 
De RES zal input leveren voor de toekomstige omgevingsvisies van gemeenten en provincie. 
 
Aanpak RES-regio Arnhem Nijmegen 
De aanpak van de Regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door de slogan ‘van, voor en door de regio’. 
De RES is een opgave van de regio, wordt georganiseerd door de regio en de uitkomsten zijn voor de 
regio. Dat komt ook tot uiting in de RES werkorganisatie. Die een brede vertegenwoordiging vanuit 
de verschillende overheden. Vanuit gemeenten, provincie en de waterschappen zijn medewerkers 
tijdelijk gedetacheerd bij de RES werkorganisatie. Het Plan van Aanpak is onze opdracht en de basis 
voor de werkzaamheden voor 2020 en 2021. De werkorganisatie werkt met verschillende sporen, nl 
Ruimte & Energie, Bestuurlijke Besluitvorming, (Boven)lokale Samenwerking. Daarnaast zijn er de  
rollen Organisatie, Communicatie, Participatie en Data- en monitoring.  
De fase waar de werkorganisatie nu voor aan de lat staat is het lokale proces volgen voor de 
uitwerking van de reeds bepaalde zoeklocaties, het ‘op maat’ leveren van kennis en informatie aan 
gemeenten, aansluiten bij de (boven)regionale ontwikkelingen en gemeenten voorbereiden op de 
uitwerking en uitvoering in de periode na res 1.0. 
 
Warmte binnen de RES 
In de Startnotitie is het uitgangspunt ‘een RES van, voor en door de regio’ vastgelegd. Wat lokaal 
gedaan kan worden doen we lokaal. Zo voert elke gemeente regie op de gemeentelijke 
warmtetransitie, en stelt daartoe de Transitievisie Warmte vast (en daaruit voortvloeiende Wijk 
Uitvoeringsplannen). De werkorganisatie adviseert de RES-partners op de warmtetransitie waar 
nodig/gewenst, organiseert de benodigde kennisoverdracht en draagt zorg voor de regionale 
afstemming. Daarnaast wordt op regionale schaal invulling gegeven aan het bovenlokale 
warmteverdelingsvraagstuk, op die plekken waar de warmtevraag het warmteaanbod van grotere 
warmtebronnen overstijgt. In het proces richting het RES 1.0 worden de potentiele warmteclusters 
gespiegeld tegen de Transitievisies Warmte die de gemeentes ontwikkelen. De RES werkorgani-
satie signaleert de discrepanties en zal – waar nodig – gesprekken faciliteren voor verdere verdieping 
en verbinding. Daarnaast worden nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten op het gebied van 
geothermie en aquathermie verwerkt, als ook de inzichten en impact van de nieuwe Warmtewet 2.0. 
Op basis van alle inzichten wordt de Regionale Structuur Warmte verder verfijnd en aangescherpt 
opgenomen in de RES 1.0. 
Naast het warmtevraagstuk werkt het spoor Ruimte & Energie aan de verfijning van de zoeklocaties 
zon- en windenergie. Omdat warmtevraagstukken ook vaak samengaan met ruimtelijke impact, en 
tevens omdat je in het spoor nauw samen werkt met adviseurs ruimte zoeken we een adviseur die 
naast warmte ook affiniteit heeft met ruimtelijke vraagstukken.  
 
 



 

 

Wie zoeken wij: de functie-eisen, competenties en ervaring  
Er is binnen de werkorganisatie RES binnen het spoor Energie & Ruimte plaats voor een enthousiaste, 
pro-actieve en naar buiten gerichte adviseur Warmte voor gemiddeld 2 dagen per week (16 uur) tot 
juli 2021. Verlenging van de opdracht is mogelijk.  
Je bent in staat de betroken partijen op de verschillende niveaus bijelkaar te brengen voor het verder 
ontwikkelen van de warmtenetten in de regio Arnhem Nijmegen. Het liefst heb je ervaring met het 
warmtevraagstuk op gemeentelijk niveau, en beschikt over antennes voor de belangen van 
betrokken partners binnen de warmtetransitie. Je bent hands-on, communicatief en schrijfvaardig. 
Ervaring met (bestuurlijke) processen bij gemeenten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is zeer 
gewenst, evenals ervaring met het opstellen van aan het warmte vraagstuk gerelateerde 
(advies)producten. Bekend zijn met de regio is een pré evenals dat werkzaam zijn (geweest) bij één 
van de gemeenten, waterschappen of provincie een pré is. Je werkt binnen de RES werkorganisatie 
samen met andere experts op het gebied van Energie & Ruimte. 
 
Vanuit jouw rol lever je onder meer een bijdragen aan: 

 De benodigde iteratieslag tussen TVW en RSW 
 Faciliteren van het ‘structurele bovenlokale gesprek’ over warmte 
 Initiatief nemen voor gesprekken met relevante partijen in het warmte vraagstuk 
 Verwerken nieuwe inzichten en implicaties Warmtewet 2.0 
 Vertalen van relevante onderzoeksresultaten (geothermie, aquathermie, quickscans, etc) 
 Nadere verfijning en aanscherping van de Regionale Structuur Warmte 
 Monitor aanpak op hoofdlijnen 

 
Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. 
Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en 
die pieken op kunt opvangen. Start van de opdracht is zo spoedig mogelijk in oktober 2020. 
 
Overige informatie    
Heb je belangstelling, stuur een korte brief voorzien van een CV naar res@regioan.nl   
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Carola Hoogland, 
c.hoogland@rozendaal.nl, 06 23322007.  
Je brief zien wij graag tegemoet uiterlijk 30 september 2020. 


