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Wat is de regionale energiestrategie?

• Eén van de maatregelen uit het klimaatakkoord

• 30 energieregio’s

• Doel: 35 TWh

• Richt zich op het maken van regionale afspraken over het 

opwekken van duurzame energie

• Gefinancierd door Rijksoverheid en Provinciale overheden

• In een participatief proces met de omgeving



Wat komt er in een RES 1.0 te staan?

• Een regionaal bod: hoeveelheid op te wekken TWh elektriciteit in 2030

• Uitgesplitst in

• % zon op dak

• % zon op land

• % wind

• Een selectie van kansrijke locaties waar deze elektriciteitsopgave kan worden ingevuld

• Een strategie voor het verduurzamen van de warmtevoorziening

• Een uitvoeringsprogramma, waarin de RES in omgevingsbeleid wordt geborgd



Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de RES 
Achterhoek?

• Gemeenten:

• Aalten

• Berkelland

• Bronckhorst

• Doetinchem

• Montferland

• Oost Gelre

• Oude IJsselstreek

• Winterswijk

• Provincie Gelderland

• Waterschap Rijn & IJssel

• Liander



Proces en planning



Concept-RES Achterhoek

• Concept-bod: 1,35 TWh, waarvan 0,35 TWh zon-op-dak

• Warmte: weinig kansen voor collectieve warmteoplossingen

• Elektriciteit: op zoek naar kansrijke gebieden voor zon en wind



Opgave Achterhoek 2020 – 2030: 1,35 TWh





Stand van zaken

• Te onderzoeken:
• (Ruimtelijke) belemmeringen
• Kansen
• Belangen van stakeholders
• Mogelijkheden binnen het netwerk

• Dilemma’s: 
• Zon of wind of zon & wind?
• Kleinschalige of grootschalige ontwikkelingen?
• Concentratie of spreiding?
• Sturende of faciliterende overheid?
• …

Volgende processtap: alternatieven ontwikkelen



Koppelkansen: meerdere doelen nastreven

• In de Regionale Energiestrategie kijken we breder dan alleen naar energie-
doelstellingen.

• Koppelkansen: Hoe kunnen we RES zo inrichten, dat het ook een bijdrage kan leveren 
aan andere maatschappelijke thema’s?

• Regionale economische ontwikkeling

• Transitie landbouw

• Droogteproblematiek

• Verduurzaming mobiliteit

• …



RES en ondernemers

Hoe kunt u bijdragen aan de RES?

• Concept-bod, met daarin 0,35 TWh zon-op-dak, vraagt iets van huurders/eigenaren 
grote daken

• Project Zonnige Bedrijven (AGEM)

• Warmte-aanbod: we hebben uw bedrijf in beeld

• Maak uw ambities, belangen, wensen en plannen kenbaar



RES en ondernemers

Hoe kunt u meedenken over de RES?

1. Hoe kan de RES bijdragen aan uw bedrijfsdoelen?

1. Wat verwacht u van ons?

2. Hoe wilt u betrokken zijn bij de RES?



Op de hoogte blijven?

Abonneer je op de nieuwsbrief!

ga naar www.resachterhoek.nl


