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Inleiding
Regionale Energie Strategie (RES) gaat in essentie over ruimtelijke inpassing van duurzame energie met
maatschappelijke betrokkenheid (‘Parijs in de praktijk’). Ruimtelijke inpassing heeft potentieel grote
impact op de land- en tuinbouwsectoren, aangezien we zo’n 1,85 miljoen hectare in gebruik hebben.
Het doel van deze handreiking is het informeren over het wat, hoe en wie van de RES om van daaruit als
LTO landelijk, regionaal en lokaal positie in te nemen en bestuurlijk te kunnen handelen.
Wat is RES en de opgave
RES staat voor Regionale Energie (en klimaat) Strategie. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke
inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie en daarbij aandacht
voor de benodigde infrastructuur.
In het concept Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over een nadere invulling van de RES. Hierin is
afgesproken om 35 TWh duurzame elektriciteit op land gerealiseerd te hebben in 2030. Van deze 35 TWh
is voorzien dat onder de afspraken van het lopende Energieakkoord (2013) zo’n 15 TWh reeds
gerealiseerd is.
Stel dat de resterende opgave van 20 TWh voor de periode 2020-2030 wordt ingevuld met 50% wind en
50% zon, dan zou het bij een lineaire groei jaarlijks gaan om plaatsing van 50 x 7,5 MWe windmolens en
1.000 ha zonnepanelen. Dit is over deze 10 jaar dan 500 windmolens en 10.000 ha zon-pv.
Naast duurzame elektriciteit dient er een Regionale Structuur Warmte te komen: een voorstel voor de
regionale verdeling van warmte met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag, en de
infrastructuur op regionaal niveau, met elkaar kunnen worden verbonden en wat hierin de ambitie is.
Wij vinden dat de regionale opgaven een afgeleide moeten zijn van deze landelijke doelstellingen.
Dus alle RES’en tezamen moeten deze 20 TWH realiseren.
RES geeft een techniekneutrale invulling voor duurzame warmte- en stroomopwek én de infrastructuur
en opslag hiervoor. Een RES is input voor ruimtelijke planvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau
(Omgevingswet) en waterbeleidsprogramma’s van waterschappen.
Kijk dus breder dan alleen naar zon- en wind.
In de RES wordt rekening gehouden met de interactie met gerelateerde maatschappelijke
opgaven zoals in het Interbestuurlijke Programma (IBP) staan: klimaatadaptatie, circulaire
economie, de woningbouwopgave en vitaal platteland.
LTO acht het niet reëel dat er massaal zon-pv op landbouwgrond wordt geplaatst, maar ook niet dat
alleen daken voldoende zijn. Volgtijdelijk is de ladder (eerst daken, dan overige terreinen (bebouwd
oppervlakte), dan pas landbouwgrond) niet houdbaar, maar op gebiedsniveau in de ruimtelijke
afweging is een ladder wel degelijk van nut.

Hoe gaat het gebeuren
Het proces is nog niet geheel in beton gegoten, zeker nog niet wat betreft het tijdspad.
Wat nu bekend is:
➢ De formele start van de RES’en dient nog plaats te vinden. Het startschot hiervoor is de ondertekening
van een nationaal Klimaatakkoord.
➢ 6 maanden na ondertekening KA volgen ontwerp-RES’en (goedkeuring colleges) met daarin globale
zoekgebieden voor wind en zon.
➢ Na nog eens 6 maanden worden vastgestelde RES’en aangeboden ( goedkeuring raden), met daarin
concrete locaties voor wind en zon.
➢ PBL berekent een verdeelsystematiek (over de RES-regio’s indien opgeteld de RES’en niet tot de
nationale doelstelling leiden).
➢ Juni 2019: Alle RES-regio’s concept RES gereed (maar verschuift in tijd gezien tijdspad
Klimaatakkoord).
➢ Begin 2020 worden dan de uitkomsten van de RES in het omgevingsbeleid van betreffende
overheden opgenomen.
➢ Om de twee jaar wordt een RES opnieuw bepaald.
Hoewel nog geen sprake is van een formele start van de RES, worden RES-regio’s door het Rijk wel
aangemoedigd om alvast van start te gaan. Het is dus zaak om hierbij betrokken te zijn of worden.
Elke RES-regio formeert een stuurgroep. Probeer om vanuit LTO hier zitting in te nemen.
Er wordt een nationaal programma RES opgebouwd met als hoofdopgave om de afgesproken 35 TWh
duurzame energie op land (techniekneutraal) te behalen. Het nationaal programma RES zorgt voor:
1. Ondersteuning
2. Monitoring doelbereik
3. Verbinden 30 regio’s/RES’en en nationaal niveau (zoals NOVI)
Een RES-regio biedt haar RES aan het nationaal programma aan.
Ruimtelijke ordende principes
In de RES worden de volgende ruimtelijke principes benut voor een zorgvuldige ruimtelijke afweging:
• zuinig en meervoudig ruimtegebruik;
• vraag en aanbod zo veel mogelijk dicht bij elkaar: dit bespaart ruimte voor infrastructuur;
• combineren van opgaven en investeringen met andere opgaven;
• aansluiten bij specifieke kenmerken van gebieden.
➢ Kosten en ruimte: binnen de RES moet een redelijke afweging gemaakt worden tussen kosten en
ruimtelijke kwaliteit.
➢ Horizon: de RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Herijking van de RES vindt
iedere twee jaar plaats.
➢ Participatie: participatie is een belangrijk thema bij de totstandkoming van de RES. We streven naar
zoveel mogelijk draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere
relevante partijen, zowel in het planproces om te komen tot een RES als bij concrete duurzame
energieprojecten.
➢ In de uitwerking van de startdocumenten kan rekening worden gehouden met de mogelijkheden
waarop een RES kan worden ingezet:
• Iedere regio bepaalt zelf of de opgaven van de sectoren Landbouw, Mobiliteit en/of Industrie ook
worden meegenomen in de RES. Het is goed om deze keuze samen met de regionale partners te
maken.
• De RES kan naast energiegerelateerde onderwerpen ook worden gebruikt om andersoortige
opgaven in de regio, of parallel processen op te pakken. Dit is de afweging van iedere afzonderlijke
regio.
Zie voor meer informatie: https://vng.nl/files/vng/handreiking_res_versie_21-12-2018.pdf

Stuurgroep RES in de regio: de stuurgroep in de regio bestaat minimaal uit bestuurlijke
vertegenwoordiging van provincie, waterschap, gemeenten en een vertegenwoordiging van de
netbeheerder, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Deze nemen gezamenlijk besluiten over de
RES.
Randvoorwaarden
Vanuit de land- en tuinbouwsector kijken we breder naar een gebied dan alleen de energietransitie.
Primair wordt er landbouw bedreven, maar er zijn ook vele andere functies die om ruimtebeslag vragen,
zoals bebouwing, wegen, natuur, waterberging, extensievere teelt, grondgebondenheid melkveehouderij
etc.
In de Nationale Omgevings Visie (NOVI) is aangegeven terughoudend te zijn met gebruik van
landbouwgrond voor andere doeleinden. De vraag in het kader van de RES is wat het effect hiervan is op
de landbouw in een RES-regio. Daarnaast moet de landbouw ook omvormen naar circulair en
natuurinclusieve landbouw. Dat vraagt om extra ruimte voor de landbouw.
Belangrijk is en blijft dat bij de start-‘onderhandelingen’ aangegeven moet worden dat, om de RESdoelen/ambitie te bereiken, vooraf geen enkel gebied of geen enkele (energie)toepassing moet worden
uitgesloten. Voorkomen moet worden dat direct wordt doorgeschakeld naar de landbouwgronden
terwijl naar mijn mening ook bezien moet worden of in natuur- en/of landschapsgebieden
energietoepassingen gerealiseerd kunnen worden. In de natuurgebieden kan je ook gradaties van
belang aangeven, waarbij het niet is uit te sluiten dat er mogelijkheden zijn.
Handvaten
Vraag wat de regionale opgave is als (als afgeleide van de nationale opgave).
De RES is energieneutraal, zon of wind (geeft minder ruimtebeslag). Wellicht zijn er ook andere
mogelijkheden van energieopwekking
Provincies geven aan dat ze sturen dat op zuinig ruimte gebruik. Provincie sturen vooral op
landschappelijke kwaliteiten niet op landbouwstructuur. Breng dat in de discussie in.
Gebruik de RES om in een regio structuurversterkingen voor de landbouw te organiseren. Hierbij kan
gedacht worden aan:
- (Ruil)verkaveling
- Ontsluiting van percelen en kavels
- Ontwatering
- Asbestsanering
- ….

Indeling RES-regio’s

