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Regionale Energiestrategie (RES)

Energieneutraal in 
2030, maar hoe?

Ambitie Idee Areaal en 
restricties

Kans

Beleidsmatige 
infrastructuur

Omgevingswet
instrumenten



RES 1.0
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RES1.0:
- is een document met ambities 

m.b.t. duurzame elektriciteit
- zon en wind, incl. infra
- tot 2030; met doorkijk naar 2050

RSW: regionale structuur warmte
- warmtevraag
- voorstel verdeling van 

bovenregionale warmtebronnen irt
warmtevragers

- fysieke leefomgeving



RES 1.0 naar RES 2.0 Omgevingsbeleid
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RES1.0 

1 juli 2021 
vastgesteld

Verankering in 
instrumenten
omgevingswet



Doel

611/3/202111/3/2021

Verankering Instrumenten Omgevingswet betekent 

keuzes maken: 

• Wat komt waar? 

• Wie gaat wat doen? 

• Onder welke voorwaarden? 
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RES als samenwerkingsverband
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Doel:

• Milieu een volwaardige plek geven in de besluitvorming

Wanneer

• Als een plan of project mogelijk nadelige gevolgen kan hebben. 

Soorten m.e.r

• Plan m.e.r : meer strategisch Waarom?  Hoeveel?  Waar?

• Project MER Hoe?

Plan/project

- Omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, 

- Windmolenproject 
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Milieueffectrapportage



RES en MER

• RES  nieuw ‘instrument’ in het ruimtelijk beleid

• 1ste tranche pilots met als doel:

• Kennis en ervaring op doen met milieueffectrapportage bij de RES1.0

• Meerwaarde verkennen van vroeg onderzoeken van de effecten van duurzame energieprojecten op milieu en 
landschap

• 5 regio’s, NP RES en Commissie voor de  milieueffectrapportage

• Noord Holland Noord

• Noord Holland Zuid

• Metropoolregio Eindhoven

• Regio Fruitdelta Rivierenland

• Regio Holland Rijnland

• December 2020 eindpresentatie; ervaringen gedeeld
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m.e.r procedure

• Bevoegd gezag

• Resultaten zijn openbaar

• Op een officiele m.e.r is 
inspraak mogelijk
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Inhoud MER voor een RES

• Hoe een RES eruit ziet is aan de 
regio’s

• Ervaring CMER: visies, plannen en 
projecten voor energieprojecten  
zijn redelijk vergelijkbaar. 

• Advies CMER: gebruik voor een 
MER voor RES dit stappenplan
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Wat waren de vragen aan de Commissie

• Wat is de kwaliteit van de milieu 
informatie in de concept RES 1.0

• Wat is nodig voor de RES1.0

• Wat is nodig voor omgevingsbesluiten 
(omgevingsvisies, vergunningen)?
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3 hoofdvragen



Algemene bevindingen

Veel aandacht voor:

• wind en zon 

• zoekgebieden

Minder aandacht voor 

- infrastructuur en warmte

- (cummulatieve) milieueffecten

Vragen aan de commissie 

- - (hardheid van ) wettelijke kaders

- het samenstellen van zinvolle alternatieven

- diepgang van het uit te voeren onderzoek
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Bevindingen op inhoud

Milieu informatie

• landschap vaak leidend in discussies en keuzes

• Wettelijke en beleidsmatige belemmeringen /afbakeningen gebieden (nog) niet altijd scherp in 
beeld

• Stapeling effecten (cumulatie)

• Vaagt serieuze aandacht’: vooral over project en regiogrenzen heen

Daardoor mogelijk: milieurisico's onderschat en mogelijkheden voor duurzame energie productie 
overschat

Alternatieven

• Het combineren van zoekgebieden tot alternatieven die de ‘hoeken van het speelveld’ 
vertegenwoordigen wordt als lastig ervaren 
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Opgaven milieu richting RES2.0 / Omgevingsvisie / 
Omgevingsplan

Milieu informatie 

• Tijdig en actueel

• Belemmeringen in beeld en daarmee mogelijke zoekgebieden

• Informatiebeheer op orde voor vervolg

Alternatieven 

- Breed spectrum is waarborg voor robuuste keuze

- Transparantie over verkende opties

Cumulatie

- vooral natuur en landschap

Interferentie met andere ruimteclaims

- - infrastructuur, woningbouw en klimaatadaptatie
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Insteek pilot MER/OER RES Twente

Een ‘strategische omgevingseffectrapportage’ kan de kwaliteit van de besluitvorming van de 

RES verhogen. De RES heeft immers het kenmerk van een ruimtelijke visie waarin activiteiten 

mogelijk worden gemaakt met aanzienlijke milieueffecten. De RES is een instrument om te 

komen tot keuzes voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 

gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde eventuele opslag en infrastructuur als 

bekabeling en schakelstations. In die zin vormt het RES een kader voor toekomstige 

besluitvorming over m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Aanvullend worden ook de 

maatschappelijke kosten en baten alsmede de sociale aspecten betrokken. Daarmee wijzigt de 

scope van een milieueffectrapportage naar een omgevingseffectrapportage. Vertrekpunt voor 

dit proces is de RES 1.0. 



Nut en noodzaak
Het is evident dat de RES-ambities (kunnen) conflicteren met andere ambities met 

(grote) ruimteclaims zoals woningbouw, natuurontwikkeling en duurzame landbouw (die 

meer ruimte vraagt dat traditionele landbouw). Het opstellen van een m.e.r. helpt om 

alle (ruimtelijke) belangen en claims zichtbaar te maken en onderling af te wegen. Deze 

aanpak voorkomt dat:

• De uitvoering van de energieprojecten vertraging oploopt omdat juridische en 

maatschappelijke onaanvaardbare milieueffecten te laat worden onderkend;

• De ruimtelijke samenhang ontbreekt en de kwaliteit van het landschap en de 

leefomgeving ongewild achteruit gaat;

• Bij het opstellen van een plan of visie opnieuw de mogelijkheden voor de 

energietransitie onderzocht moeten worden omdat dan pas blijkt dat de RES andere 

functies en belangen teveel in de weg staat. 



• Potentie en milieu -en gezondheidsgevolgen van grootschalige opwek met 

wind en zon binnen Twente onderzoeken;

• Potentie en milieu -en gezondheidsgevolgen van de toepassing van de  

geïdentificeerde warmtebronnen uit de RES 1.0 onderzoeken;

• Milieugevolgen onderzoeken van de locatiekeuzes uit de werkkaart.

• Maatschappelijke kosten van grootschalige opwek met wind en zon binnen 

Twente onderzoeken;

• Vooraf aangemerkte sociale aspecten onderzoeken en meewegen

• De uitkomsten gebruiken om keuzes in RES 2.0 goed te beargumenteren.

Doel plan- OER RES Twente



Onderzoeksvragen:

• Hoe kunnen de gemeenten en provincie voor zover dit nog niet aan de orde is, 
(gemeentegrensoverschrijdende) energieplannen voortvloeiend uit de RES in hun 
respectievelijke ruimtelijke plannen c.q. omgevingsvisie inpassen? 

• Op welke wijze kan de pilot en de resultaten daarvan, bijdragen aan de vergroting van 
het maatschappelijk draagvlak? 

• Op dit moment is provincie bezig met het opstellen van een nieuwe provinciale 
omgevingsvisie en bijbehorende omgevingseffectrapportage (OER). Hoe vind 
afstemming plaats zodat beide processen worden versterkt en conflicten in de ruimte 
kunnen worden voorkomen. 

• Wat kun je op regionaal niveau doen aan milieuonderzoek en wat moet je als 
gemeente nog aanvullend doen indien locaties bekend zijn? De MER/OER zal daarin 
een afbakening moeten maken met de betrokken gemeente(n).



Aanpak

• Voorbereiding
• Inrichten en commiteren
• Opstellen NRD +inspraak
• Opstellen OER 

• Doelen, beleidsinventarisatie thema’s
• Kansenkaart opstellen voor wind, zon, warmte en netwerkinfrastructuur
• Afbakening kansrijke gebieden en bronnen
• Omgevingseffecten bepalen
• Ontwikkeling alternatieven
• Keuzen en randvoorwaarden

• Inspraak Toetsing CMER
• Na verwerking inspraak is OER gereed voor input keuzen RES 2.0



Planning
Onderdeel Planning Bijzonderheden

Vaststellen RES 1.0 Juli 2021

Start werkgroep Aug./ sept. 2021

Uitvraag en selectie bureaus Sept./okt. 2021

Werksessies toetsingskader onderzoeksagenda 

(werkgroep, npres, MER-cie, bureau)

Okt. /nov 2021

NRD publicatie en inspraak Dec./ jan 2022

Participatie

Omgeving

NRD vaststellen bevoegd gezag Febr. 2022

Werksessies alternatieven en varianten Febr t/m juni 2022

Opstellen MER en onderzoeken Mrt t/m sept 2022

Werksessie afwegingen Sept 2022

Concept MER met directe partners Okt 2022

Publicatie en inspraak MER Okt. / nov 2022

Vaststellen MER bevoegd gezag Feb. 2023

Besluitvorming RES 2.0 en inbedding gemeentelijke 

visies en plannen

1 maart 2023


