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De tijdlijn RES



Nieuw lokaal/regio ruimtelijk en milieu beleid 
Infra, wonen, natuur, bodemdaling, agrariërs, handhaving Wm e.a.

Onderwijs, werkgelegenheid, armoedebeleid en inclusieve samenleving

Bestuurlijke vernieuwingen, fusiegemeenten, 
verkiezingen, andere regioverbanden, 

etc

De tijdlijn inclusief warmtetransitie



Gedoe in de praktijk Hallo, wij willen
graag ontwikkelen! 

Hallo, wij willen
graag ontwikkelen! Wacht even, we 

gaan eerst een RES 
maken…. Voor het 

draagvlak

Wacht even, we 
schrijven het voor

je op

Wacht even, wij
praten mee. 

Luistert u wel?

Wat is nou weer
een RES? Wij

hebben het toch
voor het zeggen?

Ja, wat is eigenlijk
een RES en hoe 

doe ik dat? 

Joehoe!

Joehoe!

We willen alleen
zon op dak en geen

windmolens! 

Thorium! Waterstof! Hoax! 

We moeten de 
raad beter

betrekken. We 
maken een
startnotitie

Zo maak je een
startnotitie. Ook de 
analysekaarten zijn

bijna klaar!

Leuke startnotitie
maar 

energiearmoede
dreigt

Inderdaad, dit
kunnen wij niet

betalen

We helpen ook
wethouders

Coalitie onder
druk: 

RES+Warmtvisie
drukt lokale
plannen weg

Ja hallo??!!

Ja hallo??!!
Inderdaad

Zo maak je een
afwegingskader!

Inderdaad wat een
cowboys

Loket
vergunningen

gesloten tot nader
orde

Als wij maar wel de 
winst krijgen

Ik zie
koppelkansen…

Dit is wel
spannend, even 

wethoudersoverleg

Wat een gedram, 
eerst maar eigen 
afwegingskader

Pfffff.. Even een
paar dagen vrij

En wij niet weer
een wingewest

worden

En wij nu ook!

Maar wij hebben
een gedragscode! (….)

(….)

We hebben wel
een cursus voor je



Waar hangt de ambtenaar nu uit







De rol van de 
ambtenaar

• Participatie vormgeven
• Meekoppelkansen aanpakken
• Regie houden, intern en extern
• Politiek en bestuur goed betrekken en 

informeren
• Stakeholdermanagement
• Maatschappelijk debat volgen
• Inhoudelijke kennis over energie hebben
• Up-to-date Omgevingswet kennis hebben
• Programma-management skills hebben
• ….



De rol van bedrijfsleven/branches
• Neutrale marktinformatie leveren (o.a. via RES/ECW)
• Proposities baseren op lokale werkelijkheid/wensen 

• Omgevingsmanagement en gedragscode zon en wind op land
• Ecologie
• Lokale waarde 
• Lokaal eigendom

• Geduld waar dat nodig is
• Snelheid waar dat nodig is en kan
• Ga het dak op
• Branche gesprek met Ministeries 
• Inspreken in gemeenteraden /AB/PS
• Dialoog met andere lokale partijen
• Niet: een plek aan RES tafel eisen
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