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30 regio’s in Nederland 
maken een RES

2

Klimaatakkoord Parijs 2015

Nationale opgave:
49% CO2-reductie in 2030

Afspraak van de koepels VNG, IPO en UvW (2018) met het 
Kabinet

Ambities, kaders, kansen en opgave 
lokale en regionale RES partners

Cleantech regio RES ambitie: 
Energieneutraal 2030 en 55% CO2-reductie



Ingrediënten van de RES



Een lokale bijdrage wordt verwacht

> Alle RES’en tellen samen op tot de landelijke doelstelling

> RES regio-overstijgende infrastructuurproblemen worden 

voorkomen

> Alle overheden in de regio doen mee aan de RES-

vorming

> De RES wordt verankerd in al het lokale omgevingsbeleid

> De RES kan worden gerealiseerd



Proces stappen RES

> Oktober 2019: Ondertekening Klimaatakkoord (verwacht)

> Maart – mei 2020: Consultatieronde raden en staten

> 1 juni 2020: Opleveren concept-RES aan Koepels

> 1 maart 2021: Opleveren RES 1.0 per regio

> 1 maart 2023: RES 2.0



Doelstellingen

> Nederland: 49% in 2030 en energieneutraal in 2050

> Provincie Gelderland (GEA): 55% CO2 reductie

> Regio Cleantech: Energieneutraal 2030

> Brummen: Energieneutraal 2030



De lokale opgave

Binnen de grenzen van de gemeente 

Brummen net zoveel energie 

opwekken als verbruiken.



De opgave



Een landelijke opgave

> In 2030 zijn alle kolencentrales dicht. Die energie moet opgevangen worden

> Klimaatakkoord: 49% CO2 reductie in 2030

> 49% CO2 = 260 TWh

> 130 TWh besparing

> 49 TWh Wind op zee

> 35TWh grootschalige opwek op land (zon en wind)
> 46 TWh overig (geothermie, biomassa, zon op dak, biogas …)



Inzicht in de opgave

Over Morgen: 132 windmolens

ROM3D: 125 windmolens



Verdeling landelijke opgave (35 TWh)

> Inwonersaantal: 0,7 TWh 

> 96,4 windmolens of 858 ha zonnevelden*

> Energieverbruik: 0,5 TWh 

> 68,9 windmolens of 613 ha zonnevelden*

> Opwekpotentie binnen wettelijk kader: 0,7 TWh

> 96,4 windmolens of 858 ha zonnevelden

Opgave = OVERprogrammering



Verschillende perspectieven

> Als alle regio's individueel de verdeelmethode volgen waarbij de 

opgave voor hun regio het kleinst is dan telt het totaal van de 

regio's op tot 16 TWh

> Als alle regio's individueel de verdeelmethode volgen waarbij de 

opgave voor hun regio het grootst is dan telt het totaal van de 

regio's op tot 61 TWh



De Opgave “2030”

49% CO2 reductie 95-132 windmolens (0.7 – 0,96 TWh)

Nederland (Klimaatakkoord) OF

840-1170 hectare zonnevelden

55% CO2 reductie 131 windmolens (0.95 TWh)

Provincie Gelderland (GEA) EN

790 hectare zonnevelden (0,65 TWh)

Energieneutraal in 2030 530 windmolens (3,85 TWh)

Cleantech regio EN

4348 hectare zonnevelden (3,56 TWh)



Van landelijke opgave naar Brummen

Brummen aandeel in de Cleantech regio

Grondoppervlak 84 (km²) 8,1% 

Inwoners aantal
20.698 6,1%

Energieverbruik 6.184 (TJ)
16,7%



Van landelijke opgave naar Brummen

> Regionale opgave….

> Met OVER-programmering…

Gebiedspotentie



Naar één regio kaart vanuit potentie

> Wat is er technisch mogelijk? (technische potentiekaarten)

> Wat past in het gebied? (regionale en lokale ateliers)

> Wat is er qua draagvlak mogelijk? (lokale ateliers + digitale enquête + 

gemeentelijk bewonerstraject)

> Wat is er mogelijk qua huidig beleid en visies voor de toekomst?

> Wat is de impact op het netwerk (maatschappelijke kosten)?



Technische potentie
WIND



Technische restrictie
ZON



Langs 4 denklijnen impact concreet maken





Naar één regio kaart voor concept RES

> Lokale specialisten gemeenten, waterschappen en provincie 

spiegelen atelierverslag met eigen beleid en visies

> Digitale bewoners enquête

> Netberekening van Liander

> Atelier, 26 november 2019

> Ontwerpatelier gemeentelijke ontwerpers en specialisten, 

januari 2020





volg ons en blijf op de 

hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelde

n

@OverMorgen

OverMorgen

Vragen?

Kirsten van de Meeberg

M 06 15599825

Kirsten.vandemeeberg@overmorgen.nl


