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INHOUD

• Terugblik

• Weerter Routekaart Energietransitie vs Regionale 
Energiestrategie

• Stand van zaken RES

• Gelegenheid voor vragen



HOE IS HET BEGONNEN?



OVERWEGINGEN

• Eindpunt is duidelijk, de weg er naar toe bevat blinde vlekken
• Energietransitie is niet een op zich zelf staand thema
• Niet alles kan tegelijk, focus op gebouwen en zonneweides
• Transitie is veranderproces, dat kost tijd
• Alle doelgroepen zijn nodig om energietransitie te laten slagen 

(besef dat gemeente maar kleine speler is)
• Meten is weten
• Niet bouwen zonder goed fundament
• Dynamisch navigeren



LOKALE ENERGIEVISIE



RESULTATEN ALS INPUT VOOR ACTIEPLAN



2 VARIANTEN VOOR PERIODE 2021-2022

Realistische variant

• 3.854.000 euro
• Basis organisatie in lijn 

met ambitie
• In control 
• Goede voorbeeld
• Volgens kernwaarden 

en strategische doelen

Minimale variant

• 2.000.000 euro
• Focus op inwoners
• Communicatie is 

aandachtspunt
• Volgens kernwaarden
• Ambitie blijft haalbaar, 

inhaalslag is later nodig



WEERTER ROUTEKAART ENERGIETRANSITIE 
VERSUS REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

• Opgelegd vanuit Rijk

• Doel RES: Opwek elektriciteit met 
grondgebonden zon- en windparken

• Opdracht: gezamenlijke regio’s dienen in 
2030 35 TWh hernieuwbare elektriciteit 
op te wekken met grootschalige zon en 
windparken

• Noord en Midden Limburg kijkt ook naar 
regionale kansen voor energiebesparing 
en warmte

• RES heeft geen invloed op lokale 
besluitvorming. RES geeft geen opdracht.

• Eerlijk, Kansrijk en Groen

• Energieneutrale gemeente in 2040

• 4 doelen

• Woningen, bedrijven, organisaties, 
gemeentelijke voorzieningen, mobiliteit, 
landbouw, etc.

• Lokaal beleid
heeft wel
invloed op RES



Robert Wilms – Regiocoördinator RES Noord- en Midden Limburg
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Tijdspad voor RES
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Wat is de RES Noord en Midden Limburg? 
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• RES (Regionale Energie Strategie) onderdeel van de 
energietransitie (klimaatakkoord)

• De 15 gemeenten van Noord- en Midden Limburg 
vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en 
Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. 

• Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en andere belanghebbenden maken we 
een RES.

• We onderzoeken:
Hoe we energie kunnen besparen zodat we minder 

op hoeven te wekken.
Waar en hoeveel duurzame elektriciteit in onze regio 

opgewekt kan worden.
Hoe we warmte kunnen verdelen.
Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.



Overzicht RES thema’s
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Om te komen tot de RES 1.0 worden de 4 hoofdthema’s uit de concept RES door de 
werkgroepen verder uitgewerkt in zogenaamde bouwblokken. Ook voor het proces 
rondom de RES 1.0 & de uitvoering wordt gewerkt met bouwblokken. 



Overzicht RES thema’s en bouwblokken
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Thema Samenwerken

• Energiebedrijf: Als groeimodel. Start met stap 1: bundelen van 
kennis en ervaring binnen de huidige netwerkorganisatie. 

• Revolverend fonds: BO heeft besloten vooralsnog geen 
revolverend fonds in te stellen.

• Implementatie in omgevingsbeleid: Borgen RES 1.0 in 
omgevingsbeleid met bestuursafspraken in uitvoeringconvenant.

• Meedenken, meepraten, meedoen: Participatieaanpak met als 
doel vergroten van maatschappelijk draagvlak. 
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Meedenken, meepraten, meedoen
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Februari/maart 2020

Uitgangspunten-notitie

Oktober 2020

Concept RES
Juli 2021

RES 1.0.

Maart 2023

RES 2.0.

Klankbordgroep met regionale belangenorganisaties

Intermezzo's

Regionale raadswerkgroep

Regionale sessies volksvertegenwoordigers

Inwoners



PLANNING BESLUITVORMING RES 1.0 IN WEERT

INFORMATIE-
BIJEENKOMST 
COMMISIE R&E 
TOELICHTING 

PROCES 
BESLUITVORMING 

RES 1.0

WERKDOCUMENT 
RES 1.0 NAAR AO EN 

BO 

RES 1.0 CONCEPT 
BESCHIKBAAR VOOR 

AO/BO

RES 1.0 CONCEPT 
BESCHIKBAAR VOOR 

RAAD

COLLEGEBESLUIT 
RIB RES 1.0 
CONCEPT

INFORMATIE-
BIJEENKOMST 
COMMISIE R&E 

TOELICHTING RES 
1.0 CONCEPT

WENSEN EN 
BEDENKINGEN RAAD

BO RES 1.0 WORDT 
VRIJGEGEVEN VOOR 

BESLUITVORMING

VASTSTELLEN RES 
1.0 EVENTUEEL 

MOTIES/AMENDEME
NTEN

VASTSTELLEN RES 
1.0 UITERLIJKE 

DATUM

RES WORDT 
INGEDIEND BIJ NP 

RES / RIJK

5 jan 5 feb 5 mrt 5 apr 5 mei 5 jun



Sociale duurzaamheid 

• Inpassen van sociale duurzaamheid in de RES. 
• Borgen van maatschappelijke verbinding.
• 3 pijlers  
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Iedereen kan meedoen (mogelijk maken participatie)

Iedereen kan het betalen (betaalbare energietransitie)

Iedereen kan meeprofiteren (terugvloeien revenuen naar lokale gemeenschap)



Lokaal eigendom

• Middel om draagvlak voor energietransitie te versterken
• Middel om (project)baten in de lokale omgeving te laten landen
• Middel om open, gelijkwaardige en transparante projectsamenwerking te organiseren

• Doel:
Bereiken van streven om minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten te 

realiseren (= gemiddeld van alle projecten)

Bereiken van streven om lokaal medezeggenschap bij alle grootschalige zon- en windprojecten te 
realiseren

Bijvoorbeeld het windpark in Weert
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Thema Energie besparen

DOEL: 25% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2015 door energiebesparing en zonPV op dak

Gemeenten en andere partijen zijn al bezig met stimuleren energiebesparing, maar een versnelling is nodig. Dat kan door 

gemeenten zelfstandig gedaan worden en in RES-verband. Hiervoor wordt een ontzorgingsprogramma opgezet. 
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Thema Grootschalige duurzaam opwekken

• Ambitie:  1200 GWh duurzame energie opwekken 
in 2030 (totale landelijke opgave is 35.000GWh).

• In RES 1.0 werken we potentiegebieden verder uit. 

 Globale potentiegebieden (grootschalig) in kaart 
brengen

 Afspreken wat regionaal en wat op gemeente 
niveau

 Onderzoeken met welke andere sectoren we slim 
kunnen samenwerken
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Overzicht energieprojecten (1) 
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• De meest recente SDE-lijst is hiervoor gebruikt (bron: RVO projecten in beheer SDE 22 sept 2020). 
• Op basis van deze SDE-lijst twee kaarten bijgevoegd:

• Kaart 1: 2020 - Gerealiseerde energieprojecten RES-NML (zon-op-dak | zonneparken | 
windmolens)

• Kaart 2: 2025 - Pijplijnprojecten RES-NML (zon-op-dak | zonneparken | windmolens)



Overzicht energieprojecten (2)
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Kaart 1: Kaart 2: 



Netimpact analyse 

Netimpact advies Enexis:
• Uitbreiding (Enexis en Tennet) van netwerkcapaciteit is in alle scenario’s nodig.
• Transportschaarste heeft nagenoeg geen invloed op pipeline projecten RES-concept bod. In 

schaarstegebieden, vooralsnog geen impact voor projecten tot en met 1,75 MW (2 ha zon PV). 
• Om schaarste te voorkomen: van belang om regionale afspraken maken.
• Enexis kijkt ook naar impact van overige klimaattafels (o.a. industrie, mobiliteit en gebouwde 

omgeving)
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Transportschaarste
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Infrastructuur

• Er ontstaan vraagstukken bij teruglevering
(invoerders), NIET bij de vraag van elektriciteit 
(verbruikers).

• Terug te leveren energie kan niet meer worden 
afgevoerd via de bestaande infrastructuur

• Voornamelijk gebaseerd op knelpunten HS-
lijnen Tennet.

Wat is transportschaarste?



Uitvoeringsconvenant RES 1.0

• 5 thema’s: Samenwerken, Energie Besparen, 
Duurzaam Opwekken, Warmte Verdelen, 
Proces & uitvoering 

• De RES is een strategische verkenning en niet 
juridisch bindend voor derden 
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RES 1.0 

• Op basis van RES 1.0 een convenant waarin 
we afspraken ‘vastleggen’ over de uitvoering 
van de RES 1.0. 

• Wijze regionale samenwerking na 1 juli 2021 
(bouwblok regionale uitvoeringsorganisatie) 

• Bestuursafspraken (opbrengst bouwblokken en 
procesbeschrijving)

Uitvoeringsconvenant 



Doorkijk na 2030

• Vraag naar duurzame elektriciteit groeit na 2030 verder door.
• RES 1.0 richt zich op de bewezen technieken, maar we kijken ook vooruit.
• Mogelijke innovaties en verwachte ontwikkelingen blijven we volgen, bijvoorbeeld 

waterstof en opslag in batterijen.
Dat doen we door een cyclisch proces met in 2023 de RES 2.0.
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Zijn er nog vragen?


