
 

 
 
Programma uitgebreid 
 
Plenair gedeelte (10:00 – 12:00) 
Klimaatakkoord, Regionale Energiestrategie, Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, 
Omgevingsvisie… duizelt het u soms ook met al het nieuwe beleid dat afkomt op spelers in de 
energietransitie? In het plenaire gedeelte gaan experts in op de belangrijkste nationale 
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de regionale ruimtelijke inpassing van de energietransitie in 
Nederland.  

Klimaatakkoord en de RES’en.  
Olof van der Gaag heeft als directeur van de NVDE intensief onderhandeld aan de 
Klimaattafels van het Klimaatakkoord. Hij neemt ons mee in de gemaakte afspraken uit het 
Klimaatakkoord: hoe gaat Nederland de energietransitie vormgeven de komende tien jaar? 
Ook zoomt hij in op de afspraken over de Regionale Energiestrategieën (RES’en): via de 
RES’en moeten de nationale afspraken over duurzame energie op regionale schaal ruimtelijk 
worden ingepast. Olof van der Gaag vertelt er meer over. 
 
De Omgevingswet en haar instrumenten  
Arjan Nijenhuis werkt als relatiemanager Omgevingswet voor het Ministerie van BZK. Hij 
geeft ons in vogelvlucht een overzicht van de Omgevingswet en de bijbehorende 
instrumenten, zoals de Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsvergunning. Wat is er 
toe nu toe gebeurd en waar staan we nu? En wat komt er nog aan tussen nu en de 
inwerkingtreding op 1 januari 2021? Arjan Nijenhuis brengt ons op de hoogte van de laatste 
stand van zaken. 
 
De lokale schaal: hoe verhouden de lokale plannen zich tot elkaar? 



 
Amelie Veenstra houdt zich als directeur Beleid bij Holland Solar en als ‘transitiedoener’ 
intensief bezig met het van de grond krijgen van duurzame energieprojecten. Ze weet als 
geen ander de verschillende regionale beleidsinstrumenten zich tot elkaar verhouden en hoe 
bevoegd gezag en ontwikkelaar samen tot het beste resultaat komen. Dus hoe hangt zo’n 
RES nou samen met een gemeentelijk Omgevingsplan bijvoorbeeld? Amelie Veenstra schept 
duidelijkheid. 

 
Dagvoorzitter Liesbeth Schippers, advocaat en topspecialist Omgevingsrecht bij Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn, leidt ons door het programma en houdt de sprekers scherp met verdiepende 
vragen.  
 
Workshops (13:15 – 16:00) 

Na de lunch duiken we de praktijk in met een workshops over de RES’en en over projectontwikkeling 
onder de Omgevingswet. Beide workshops worden gelijktijdig gegeven en in een volgende ronde 
nogmaals herhaald. Zo heeft iedereen de gelegenheid om aan allebei de workshops deel te nemen.  

Projectontwikkeling onder de Omgevingswet 
Deze workshop biedt antwoord op de vraag: hoe krijg ik mijn project van de grond onder de 
Omgevingswet? Daarvoor wordt gekeken naar de instrumenten van de Omgevingswet, met 
name het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Welke kansen en belemmeringen 
bieden deze en waar moet een initiatiefnemer rekening mee houden? Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat de belangrijkste succesfactoren zijn. 
De workshops worden begeleid door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Lianne Barnhoorn 
en Meryem Eddini) en Bosch & Van Rijn (Wouter Verweij en Robin Hoenkamp)  
 
De RES: wie, wat, waar, wanneer en hoe? 
De RES’en zijn nog volop in ontwikkeling: sommige regio’s hebben hun plannen al zo goed als 
af, terwijl andere regio’s nog in de startblokken staan. Er leven dan ook veel vragen bij 
partijen die aan de slag willen met een duurzame energieproject: op welke manier gaan de 
RES’en daar invloed op hebben? Deze workshop biedt een kijkje in de keuken van het RES-
proces. Na de workshop is helder wat er wanneer af moet zijn en onder welke 
randvoorwaarden de regio’s hun plannen opstellen.  
Ook wordt er ingezoomd op de rol van projectontwikkelaar/ initiatiefnemer in het uitvoeren 
van der RES. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt ingegaan op logische momenten 
om als ontwikkelaar aan te haken bij het RES-proces en manieren om de samenwerking met 
het bevoegd gezag zo succesvol mogelijk te laten verlopen. 
De workshops worden begeleid door het Nationaal Programma RES (Marjon Bosman en 
Gerrie Fenten) en begeleiders van RES (Marco Berkhout en Jeroen Ververs). 

Na de workshops volgt een plenaire terugkoppeling en de afsluiting van het inhoudelijke programma. 
Hierna is er gelegenheid om na te praten en netwerken bij de borrel. 
 

 


