
Proces t/m RES 1.0



Totaalproces RES 1.0

Stap 1
De opgave

In beeld 
brengen 
• huidige 

situatie
• potentie 

regio’s

Thematisch 
werkateliers

apr / jun ‘19

Stap 2
Scenario’s

Per deelregio
3 scenario’s  
maken
(2 ateliers per 
deelregio)

Regionale 
werkateliers

okt / dec ‘19

Stap 3
Lokale 
verrijking

Lokaal 
verrijken van 
scenario’s.
Gemeente 
nodigt uit en 
bepaalt de 
werkvorm

Lokale 
werkateliers

jan / feb ‘20

Stap 4
Naar Concept 
RES

• Concept RES kaart 
per deelregio

• Bestuurlijk 
afstemmen

• Colleges stellen 
concept RES vast 
en geven vrij  voor 
wensen & 
bedenkingen 
raden/PS/AB, 
toetsing en 
landelijke advies

feb / apr ‘20

Stap 5b
Lokale concretisering 
zoekgebieden

Lokale werkateliers
sept / okt ‘20

Stap 6
Naar RES 1.0

Input 
verwerken en 
bestuurlijk 
afstemmen, 
aanbieden ter 
besluitvorming 
raden/PS/AB

jan / feb ‘21

Stap 5a
Collegebesluit: 
aanpassingen nav reacties, 
wensen & bedenkingen

sept / nov ‘20

To
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Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, 
landbouw, mobiliteit

juni / nov ‘20

mei / 
juni 
‘20

Advies 
Nationaal 

Programma 
RES

1 okt ‘20

RES 1.0
maart ‘21

Startnotitie



Stap 1 –
Foto Energie en Ruimte

• Analyse huidige situatie (ruimtelijk, energetisch) 

per deelregio en RES-regio

• Verkennen leidende principes

Samen met: regionale professionals/experts, 

publieke partijen en regionale stakeholders

➢ Juni 2019 afgerond

Stap 1
De opgave

Thematisch 
werkateliers

apr / jun ‘19



Stap 2 – Scenario’s

• 3 maatwerk scenario’s per deelregio (hoekpunten, 

géén keuze-opties)

• 2 ateliers per deelregio

Samen met:

• regionale professionals/experts, publieke partijen 

en bredere stakeholders

• raadsleden kunnen bijwonen

➢ Volgende week allemaal afgerond!

Stap 2
Scenario’s

Regionale 
werkateliers

okt / dec ‘19



Stap 3 –
Lokale verrijking

• 3 scenario’s bekeken vanuit lokaal perspectief

• toetsing, voorwaarden, verrijking

Gemeente bepaalt wie wordt uitgenodigd. 

Raadsleden kunnen bijwonen

6 februari 2020 afgerond

Stap 3
Lokale 
verrijking

Lokale 
werkateliers

jan / feb ‘20



Stap 4 –
Naar Concept RES

De uitkomsten van de lokale ateliers worden bij elkaar 

gelegd en opgeteld per deelregio. De deelregio’s bij 

elkaar vormen de RES regio NHN en NHZ.

In de concept RES staat:

• Bod van de regio in Twh (minimum en evt. plus)

• Onderbouwing keuzes

• Kaart met zoekgebieden zon- en windenergie

• Procesbeschrijving 

Stap 4
Naar Concept 
RES

feb / apr ‘20



Stap 4 –
Naar Concept RES

Colleges stellen de concept-RES vast en geven hem 

vrij voor:

• wensen en bedenkingen van de raden, staten en AB 

• toetsing door de betrokken deelnemers van het RES-

proces

• beoordeling door Nationaal Programma RES (incl

commissie MER en doorrekening door PBL)

Stap 4
Naar Concept 
RES

feb / apr ‘20



Wensen & bedenkingen
toetsing onder deelnemers
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mei / 
juni 
‘20

• Raden, Staten, AB besluiten over de wensen en 

bedenkingen

• Toetsing bij de deelnemers aan de regionale en 

lokale ateliers

• De uitkomsten worden bijgevoegd aan de concept 

RES, tbv beoordeling door Nationaal Programma 

RES. 



Stap 5a –
Reactienota

Stap 5a
Collegebesluit: 
aanpassingen nav reacties, 
wensen & bedenkingen

sept / nov ‘20

• Verwerking wensen en bedenkingen, en uitkomst 

toetsing deelnemers (multidisciplinair 

schrijfteam)

• Colleges stellen reactienota NHN vast

• Bespreking in commissie raden, staten en AB, 

incl. advies NP RES 

Advies 
Nationaal 

Programma 
RES

1 okt ‘20



Stap 5b –
Concretisering 
zoekgebieden

Stap 5b
Lokale concretisering 
zoekgebieden

Lokale werkateliers
sept / okt ‘20

• Ateliers per zoekgebied

Samen met:

• lokale stakeholders, belanghebbenden

• raadsleden kunnen bijwonen



Stap 5c –
Verrijking Industrie, 
Landbouw, Mobiliteit

Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, 
landbouw, mobiliteit

juni / nov ‘20

• Afstemming met andere sectoren



Stap 6 –
Naar RES 1.0

Stap 6
Naar RES 1.0

jan / feb ‘21

• Opbrengst stap 5a, 5b en 5c verwerken

• Bestuurlijk afstemmen

• Raden, PS, AB stellen voor 1 maart 2021

de RES 1.0 vast






