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Versie juli 2019 / Dit schema geeft de hoofdlijn van het te doorlopen stappenplan weer, waarbij dit gedurende het traject - en in onderling goed overleg
tussen betrokkenen per deelregio - nadere invulling krijgt. Hierbij bestaat vanzelfsprekend ruimte voor maatwerk op het niveau van de deelregio of gemeente. 
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Stap 1.

De opgave

In beeld brengen van:

• Huidige situatie (ruimte en 
duurzame energie)
• Potentie regio’s (zon, 
wind en warmte)

Verkennen ‘leidende
principes’ t.b.v. scenario’s

Werkateliers
RES-Regio: 
Ambtelijke vertegen-
woordigers, experts,
regionale partijen, 
raadsleden, statenleden
en leden van dagelijks
bestuur.

Proces en
besluit-
vorming

Ondertekening
klimaatakkoord

Expertsessies over 
e�ecten en participatie

ExpertsessiesExpertsessies over
lokale handreiking

Verrijkte scenario’s

Gemeente bepaalt 
communicatie 
vanwege lokale 
participatie

Stap 3.

Lokale verrijking

Verrijken scenario’s
per gemeente via maatwerk 
/ keuzemenu gemeente

Vrijgeven concept RES 
aan NP RES

Plan van aanpak tot
RES 1.0

Besluit college

Wensen & bedenkingen 
raden/PS/AB

Aanbieden aan
sleutelpartijen

Persbericht vanuit 
programma

Publicatie op website

Stap 4.

Naar een bod

Samenvoegen van de 
gemeentelijke verrijking 
naar deelregio’s en 
RESregio’s

Opstellen plan van 
aanpak tot RES 1.0

3 Scenario’s

Handelingsperspectief

Vanuit programma-
organisatie:

• Publicatie website

Per deelregio:

• Persbericht

Stap 2.

Scenario’s

Uitwerken scenario’s  op 
deelregioniveau

Foto’s per deelregio

Voorstel leidende
principes

Vanuit programma-
organisatie:

• Publicatie website
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Besluitvorming
startnotities in

colleges, commissies, 
raden,staten,

algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur

Expert-
sessie

Werkateliers
Per deelregio: 
Ambtelijke vertegenwoor-
digers, experts belang-
hebbende partijen, raad-
sleden, statenleden en 
leden van dagelijks bestuur.

Afsluitend ateliers
Per deelregio: ambtelijke 
vertegenwoordigers, 
experts belanghebbende 
partijen, raadsleden, 
statenleden en leden 
van dagelijks bestuur.

Lokale input/
werkateliers
Per gemeente: ambtelijke 
vertegenwoordigers, 
experts belanghebbende 
partijen, raadsleden, 
statenleden, leden van 
dagelijks bestuur en lokale 
belanghebbenden (inwo-
ners, bedrijven en andere 
belanghebbenden).

Concept RES:

Zoekgebieden 
opwek hernieuw-
bare energie

Warmtevraag en 
-bronnen

RijkRES-regio Lokaal Deelregio’sDeelregio’s

Beoordeling van de RES 
op kwaliteit en kwantiteit

Eventueel extra opgaven
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