
RES & Omgevingswet
Stand van zaken en routeplanner RES en Omgevingswet

Presentatie voorlopige bevindingen RES & Omgevingsvisie

Tijdens de bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie NHN op 11 december 2019 is een presentatie 
verzorgd van de voorlopige bevindingen RES & Omgevingsvisie. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht 
van het Nationaal Programma RES. Het resultaat is een factsheet waarin wordt ingegaan op de relatie 
RES, omgevingsvisie en vergunningverlening. In januari 2020 zal de factsheet beschikbaar zijn.
Deze presentatie wordt toegestuurd met de opmerking dat het de voorlopige bevindingen betreft. 

De factsheet wordt door een basisteam opgesteld, bestaande uit adviseurs van KuiperCompagnons, 
Antea Group en Rho adviseurs. Daarnaast reflecteren de volgende adviesbureaus op concepten: Arcadis, 
BRO, DGMR, Juust, Lievense, Sweco, Witteveen&Bos. 

Alle bureaus zijn aangesloten bij Kennislab van BNSP en/of bij NL ingenieurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ruud Louwes van Rho adviseurs, ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058.



RES & Omgevingswet
Stand van zaken en routeplanner RES en Omgevingswet



• Opdracht NP RES

• RES en OW -> vergunning 2025

• Waar gaat het over, waar gaat het niet over? 

• Op basis van nu bekende data en mijlpalen



• Vertegenwoordigers van de branche: 
NLingenieurs en Kennislab van BNSP

• Guido van Loenen, Daan Hollemans, Dirk van de 
Wetering

• Vele bureaus werken samen routeplanner uit

• Uniek: gezamenlijke kennisontwikkeling en 
kennisdeling en kennisverspreiding



Doel bijeenkomst

• Toelichting op de tussentijdse resultaten

• Vragen, reacties en opmerkingen uit de praktijk 
ophalen

• Nadere uitwerking in de routeplanner

Invulling bijeenkomst

- Eerste half  uur presentatie

- Tweede half  uur vragen, discussie 



Inhoudsopgave

• Het RES-traject in resultaten per stap

• Inhoud van de RES-stappen

• Omgevingswet: instrumenten en planning tot 2029

• Samenhang RES en OW

• Verbeelding koninklijke weg

• Wisselwerking

• Volgorde, wat nu, voorbeelden



RES De RES leidt tot het realiseren van de doelen uit het 

klimaatakkoord en stuurt op het tijdig verlenen van vergunningen 

omgevingsvergunning

2025

Één overheid Betrokken netbeheerder

Bouwstenen o.a.

Participatie door eigendom



0.5-versie

Energievraag regio

Zoekgebieden – bandbreedte opwek (grenzen

opzoeken: wellicht natuurgebieden of  werken met

sfeerwoningen)

Stakeholderanalyse

Informeren netbeheerder

(Participatie is vormvrij)

Bevoegdheid: colleges

1.0-versie

Locatie energie opwek (indicatie)

Stappenplan uitvoering

Afstemming met netbeheerder

Rol overheid gedefinieerd

Lokaal eigendom uitgewerkt (50% hoe?)

2.0, etc.

Regelmatige update

RES



OW Het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving 

Het streven naar maatschappelijk draagvlak 



Visie

Ambitie

Integrale belangenafweging

Locatieverkenning voor programmatische aspecten (ook energie)

Participatie & rollen vastgelegd

(Vrijwillig) programma

Strategie

Gebiedsgerichte uitwerking (van bijvoorbeeld wind en zon)

Programma om exacte locaties te bepalen

Themagericht

Omgevingsplan

Regeling

Locatiegericht (MW)

Contouren vastleggen (veiligheid, ecologie, cultuurhistorie, etc.)

Open normen

OW



RES + OW
Oa. de bouwstenen ‘combineren van opgaven’ en 

‘aansluiten bij gebiedsspecifieke kenmerken’ van het 

wegingscriterium ‘Optimaal ruimtegebruik’. 



Mijlpalen



RES + OV

Combineren andere 

opgaves

Maatschappelijke 

betrokkenheid

Bouwstenen o.a.
Verbinding andere transities

Context
Gebiedskenmerken



Afwegingen meenemen, energielaag toevoegen



Omgevingsvisie inzetten voor integrale 

afweging en participatie



Wat nu?



Koninklijke weg

regionaal samenwerkingsprogramma



Vanuit RES naar vergunning



Vanuit RES naar vergunning



Mogelijke route

Per RES-versie



Koninklijke 

weg
RES 0.5



RES 1.0

Plan B



Plan C
RES 2.0



Plan D
RES 3.0



Omgevingsvisie
• Integrale omgevingsvisie

• Omgevingsvisie voor de RES

Omgevingsplan 
• Integraal omgevingsplan

• Omgevingsplan voor RES-project met bruidsschat

• Omgevingsplan met nieuwe milieunormen

Programma
• Verplicht programma

• Vrijwillig programma

• Voorwaardelijk programma

• Programmatische aanpak

Omgevingsvergunning
• Omgevingsplanactiviteit

• Integraal, voor bouwen en/of  voor milieubelastende activiteit

• Buitenplans – binnenplans

• Aanhakende vergunningplichten

Gemeentelijk project van publiek belang: projectbesluit

Bevindingen

verkenning

instrumenten



Bevindingen

verkenning

instrumenten



Bevindingen

verkenning

instrumenten

Milieueffectrapportage

• Wanneer wordt de milieueffectrapportage 

opgesteld?

Participatie

• Wanneer vindt participatie plaats en in 

welke vorm?

Regelingen van andere overheden

• Rijk

• Provincie

• Hoogheemraadschappen en 

waterschappen



Vragen

Herkenning?

Ontbreken er nog zaken?

Waar is behoefte aan?

Biedt dit aanknopingspunten?


