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IMPRESSIE 2E RONDETAFELBIJEENKOMST 
ENERGIETRANSITIE 
DATUM  18 JUNI 2020 

TIJD 14:00 – 15:30 UUR 

LOCATIE  DIGITAAL (ZOOM) 

 

DOEL BIJEENKOMST 

Tijdens de eerste ronde tafel in januari lag de focus op het ophalen van knelpunten in de uitvoering van de 
energietransitie, specifiek in het proces van ‘RES tot ruimtelijke inpassing’ en ‘grootschalige opwek en 
infrastructuur’.  
In deze rondetafelbijeenkomst was het doel om van diagnose naar oplossingen te komen. De volgende vraag 
stond centraal: 

‘Hoe borgen we gezamenlijk dat de ambities die worden afgesproken in de RES ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd?’ De focus van het gesprek lag op oplossingen in de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. 

Tijdens de rondetafelbijeenkomst waren, behalve een aantal leden van de studiegroep, vertegenwoordigers 
aanwezig vanuit de decentrale overheden, netbeheerders en het Nationaal Programma RES.  

UITKOMSTEN RONDE TAFEL 

Hieronder staan de belangrijkste discussiepunten en genoemde oplossingen tijdens de sessie weergegeven.   

Rijk niet op schoot van de regio’s 

• In de RES’sen worden op drie vlakken afwegingen gemaakt (een driehoekmodel dat in evenwicht moet 
zijn): 1) participatie en draagvlak 2) ruimtelijke kwaliteit en inpassing 3) systeem efficiëntie. Dit laat ook 
het belang van afwegingen op het regionale niveau zien. Specifiek ‘participatie en draagvlak’ kun je 
niet nationaal voor elkaar krijgen. Het Rijk moet er dan ook voor waken om in het RES-proces te 
interveniëren door nu afwegingen naar zich toe te halen. De RES-regio’s voeden met informatie is een 
goed idee, maar de afweging moet op het regionale schaalniveau gemaakt worden.  

• Misschien is het niet zo bedoeld, maar het toegezonden discussiestuk ademt de boodschap uit dat het 
Rijk meer ‘op de schoot van de regio’ moet gaan zitten. Dat is niet wenselijk. Wel heeft het Rijk een rol 
als het gaat om investeringen in de netinfrastructuur een de aansluiting op de hoofd- en regionale 
infrastructuur. Daar moeten de regio’s en het Rijk samen kijken hoe dat op te lossen. 

• De rol van het Rijk kan wel pijnpunten aanwijzen, faciliteren en ondersteunen richting de RES-regio’s. 
Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken wat er gebeurt als de verschillende Klimaattafels bij elkaar 
worden gebracht.  

• Sommige concept RES’sen zijn beleidsarm, ze geven alleen de plannen weer die de regio al heeft. 
Volgende RES’sen worden alleen maar complexer, zowel qua ruimtelijke inpassing als op het gebied 
van financiën. Het is de vraag hoe je de afstemming goed op de lange termijn regelt en of enige vorm 
van sturing door het Rijk op de ruimtelijke ordening dan wel nodig is.  

o Reactie: Binnen de NOVI is de bewuste keuze gemaakt om de daadwerkelijke keuze 
decentraal te houden, maar wel richting mee te geven. Dan is het wel belangrijk dat je op een 
bepaald moment daarop reflecteert. In hoeverre wordt daar iets mee gedaan. Dan kan heel 
goed als de RES 1.0 wordt opgeleverd, dat is ook voorzien in het proces. Dat is ook het 
moment om eventueel te gaan herijken. Dat past ook bij het adaptieve karakter van de NOVI.  
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Cyclisch herijken an sich een goed idee 

• Het cyclisch herijking van de (doelstellingen van de) RES’sen an sich is een goed idee. De technologische 
ontwikkelingen gaan snel en politieke koersen verschillen over periodes. Geef elkaar in de regio de 
ruimte en lef om je doelstelling te herijking, mede ook door nieuwe inzichten. Zorg dat er een gremium 
ontstaat waar dit soort onderzoeken samenkomen en worden gedeeld met de regio’s.  

• Op dit moment komt het herijken van doelen nog te vroeg. Regio’s zijn bezig met hun concept RES’sen. 
Het zijn nu vooral ambities, richting de RES 1.0 zullen ruimtelijke kwaliteit en kostenefficiëntie 
waarschijnlijk meer meegewogen worden. Als de RES 1.0 er ligt kunnen de regio’s en het Rijk samen 
kijken of we met elkaar tevreden zijn over het totaalplaatje dat er dan ligt.  

RES is een leerproces 

• Het RES-proces staat in de beginfase en is nog heel fragiel. Dit proces moeten we de tijd gunnen om 
zichzelf te laten ontstaan van onderop. Niet te snel schrikken wat er op ons afkomt. Er gaat namelijk 
heel veel op ons afkomen en we komen hobbels tegen, zoals nu er uit een aantal voorlopige concept-
RES’sen de voorkeur zon boven wind blijkt. Het is belangrijk om niet te snel in blauwdrukken en 
oplossingen denken. Het RES-proces moet de ruimte krijgen om zichzelf bewijzen. Dan kunnen we heel 
ver komen. Het Rijk kan prikkelende vragen stellen, maar moet zelf zo min mogelijk antwoorden geven. 

• De RES is een proces dat we nu voor het eerst met elkaar doen. Het is een knap ingewikkeld proces 
waar nu een resultaat uitkomt. We moeten met elkaar constateren dat het een leerproces is. De vraag 
die onszelf wel kunnen stellen is: Wat hebben we nodig om dat lerend vermogen voor elkaar te krijgen en 
ervoor te zorgen dat elke RES weer beter is dan de voorgaande?  

Randvoorwaarden voor realisatie 

• De netbeheerders hebben recent een doorrekening uitgevoerd van een momentopname van de RES’sen. 
Die doorrekening laat onder andere zien dat de balans enorm uitslaat naar zon (meer dan 80% zon). 
Dat heeft enorme technische consequenties voor het net. Het is belangrijk om de komende maanden te 
gebruiken hoe we die plannen verder kunnen verfijnen, zowel qua net- als ruimtelijke inpassing. Er zijn 
nog diverse optimalisatiemogelijkheden.  

• Uitvoeringsprobleem: Als we de ambities uit de RES’sen met elkaar willen realiseren, moeten 
netbeheerders hun productiecapaciteit verveelvoudigen. Op dit moment zijn de lengte van 
vergunningsprocedures en de krapte op de arbeidsmarkt belangrijke vraagstukken. Als deze niet 
worden opgelost, bestaat het risico dat de bulk van de uitvoering pas in de tweede helft van het 
decennium kan plaatsvinden. 

o Een monteur bij een netbeheerder kan uit veel andere banen kiezen en zal daardoor ook niet 
snel bereid zijn om te verhuizen als aan de andere kant van het land het net moet worden 
verzwaard.  

o Ruimtelijke processen nemen vele jaren in beslag (gemiddeld 6-7 jaar voor een vergunning 
voor een station). De daadwerkelijke realisatie neemt slechts ongeveer 1,5 jaar in beslag.  

• De energietransitie wordt uitvoerbaar als we de opgave planbaar maken. We ontkomen er niet aan 
om te werken met een transitieplan aanpak. Dit vraagt om meerjarige samenwerking tussen alle spelers.  
Dit maakt de financiering ook makkelijker.  

• Netbeheerders maken gebruik van een digitale tool (met bewerkte data uit verschillende bronnen) die 
inzicht geeft in de locatie van bronnen, vervangingsmomenten etc. Deze informatie mogen zij niet delen 
met de RES-regio’s en individuele overheden, omdat zij formeel alleen data op geaggregeerd niveau 
mogen delen. Andere partijen hebben wel behoefte aan deze informatie.  

• Als je kijkt naar de financieringsproblemen zit het knelpunt vooral in het beperkte eigen vermogen van 
netbeheerders (genoeg vreemd vermogen). Netbeheerders krijgen onder andere last van de lage 
rente, aangezien de vergoeding op geïnvesteerd vermogen afhankelijk is van de BAK (Bijdrage 
Aansluitkosten) en die is afhankelijk van rentestand. Dat knelt enorm met investeringsopgave. 
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IMPRESSIE 2E RONDETAFELBIJEENKOMST 
WARMTETRANSITIE 
DATUM  22 JUNI 2020 

TIJD 15:30 – 17:00 UUR 

LOCATIE  DIGITAAL (ZOOM) 

 

DOEL BIJEENKOMST 

Tijdens de eerste ronde tafel in januari lag de focus op het ophalen van knelpunten in de uitvoering van de 
warmtetransitie. In deze rondetafelbijeenkomst was het doel om van diagnose naar oplossingen te komen. De 
volgende vraag stond centraal: 
‘Hoe kunnen we samen zorgen voor de benodigde tempoversnelling in de warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving?’.  
 
We kijken daarbij specifiek naar de interbestuurlijke en financiële verhoudingen.  
NB. In een separaat georganiseerde rondetafelgesprek met andere gesprekspartners buigen we ons over de 
vraag: ‘Hoe borgen we gezamenlijk dat de ambities die worden afgesproken in de RES ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd?’. Dit onderwerp valt daarom buiten de scope van dit gesprek. 
 

Tijdens de rondetafelbijeenkomst waren, behalve een aantal leden van de studiegroep, vertegenwoordigers 
aanwezig vanuit de decentrale overheden, de Rijksoverheid, adviesbureau en bewonersvertegenwoordigers. 

UITKOMSTEN RONDE TAFEL 

Hieronder staan de belangrijkste discussiepunten en genoemde oplossingen tijdens de sessie weergegeven.   

Uitvoeringskracht 
• Het discussierapport is een prima stuk. Misschien is het niet zo bedoeld, maar het toegezonden 

programma voor vanmiddag ademt de boodschap uit dat vooral kleine gemeente moeite hebben met 
hun regierol in de warmtetransitie. Is dat een juiste conclusie? Het klopt dat we gebrek aan kennis, 
kunde en capaciteit hebben, maar die zijn überhaupt nog niet aanwezig, dat zie ik ook bij andere 
overheden. We hebben een opgave te pakken die we allemaal nog niet eerder hebben uitgevoerd. Ja, 
we kunnen de taak uitvoeren, maar het is nog wel een zoektocht. Welke bevoegdheden, ruimte en 
middelen hebben en krijgen gemeenten? Duidelijkheid over geld is nodig. 

• Het is veel en nieuw, de transitie. Het getuigt van moed hoe we dat met elkaar aan het doen zijn. Daar 
ook de oplossing: laten we met elkaar hetzelfde uitstralen. En beter uitleggen wat we aan het doen zijn, 
dat voorkomt ook misverstanden zoals nu over waar het programma Aardgasvrije wijken voor is (red.: 
naar aanleiding van het pas verschenen rapport van de Rekenkamer). 

• Ondanks de coronacrisis blijven de ambities voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ongewijzigd. 
Laten we ook kijken naar de kleine processtappen. Er zijn instrumenten in het Klimaatakkoord die 
daarbij helpen. Het zou een goed idee zijn om vast vooruit te kijken en na te denken over welke 
hulpstukken we nodig hebben bij de komende processtappen. En waar raken parallelle of afzonderlijke 
trajecten elkaar? 

• Niet te veel overheidslagen gaan stapelen, blijf pragmatisch. Anders verdwaalt de burger. Een goed 
voorbeeld is de poel van deskundigen bij ECW die overheden op weg helpen.  

• De inwoners moeten gaan lopen. Vaak willen mensen wel, maar is het nog een grote stap naar ook 
doen. Daar is ook de zekerheid voor nodig dat je aan de goede oplossing werkt, dat je een bestendige 
keuze maakt. 
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• Een gebiedsgerichte aanpak met deals met alle partijen en dat zijn dan niet alleen overheden, kunnen 
helpen. Een pleidooi voor netwerkleiderschap. Corona: het is toch een onwijze prestatie dat we de curve 
hebben afgevlakt met elkaar. Hoe kunnen we die gemeenschappelijkheid ook gebruiken voor 
energietransitie? 

• Moet de provincie een grotere rol hebben? Gemeenten zijn aan zet, die moeten gefaciliteerd worden. 
Met een extra overheid gaat het waarschijnlijk niet sneller.  

Het is een leerproces 
• Een jaar na het Klimaatakkoord gebeurt er veel: actieve banken en bewoners. Dilemma: geen goede 

business case onder initiatieven. Gemeenten laten zich echter niet weerhouden, zijn als een dolle aan de 
slag. Dat is goed. Kijk je planmatig, dan lijkt het niet te werken. We moeten adaptief kijken. Niet die 
1,5 miljoen woningen van het aardgas af tot een soort ‘heilig moeten’ verheffen. Planmatig werken kan 
pas na 2025. Terwijl sommigen nu al volgens die logica willen werken. Hoe ga je daar bestuurlijk mee 
om: de druk om een ambitie te realiseren, terwijl we het eigenlijk nog met elkaar aan het uitvinden zijn. 

• We moeten ergens een plek hebben waar we kunnen praten en leren en waar de Tweede Kamer niet 
meteen ‘ons hoofd eraf hakt’. Het spannendste is hoe we met elkaar in gesprek blijven en niet gaan 
wijzen naar elkaar. Wat daarbij kan helpen?  Concreet: voor het einde van het jaar analyse of wat we 
doen, voldoet. Anders nieuwe afspraken. Het Klimaatakkoord breken we niet open, maar we kunnen 
eventueel wel aanvullende afspraken maken. We hebben een goede, gezamenlijke analyse nodig. 

• Samen bepalen: wat doe je als het dan niet lukt (bijv. business case voor aardgasvrij).  
• Als je begint met een proces, vragen inwoners altijd: waarom hier? Als je dan later met het nieuws komt: 

oh, we hebben het doorgerekend, en het kan niet… Dan is het vertrouwen in de overheid weg net als 
de energie om mee te denken. Inwoners moeten er vertrouwen hebben dat we er echt voor gaan, dat 
er niet de komende tijd wat gaat veranderen. We hebben succes nodig, dat inspireert! 

• Kan die onzekerheid juist niet geruststellend zijn voor inwoners? Zekerheden kunnen we aan de voorkant 
niet altijd meegeven. Ga en blij met bewoners in gesprek. Niet alleen planmatig, ook klantmatig 
werken is nodig. 

Randvoorwaarden voor realisatie 

• We zijn goed intentioneel bestuur, maar de uitvering kan beter. We starten en het geld is er nog niet, 
loopt er achteraan. Bijvoorbeeld bij de RES’sen. Daar moeten we goed naar kijken. Dat gaat bij het 
Deltaprogramma wel goed, daar zijn de financiën aan de voorkant geregeld. 

• Voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving moet een pot met (rijks)geld zijn. Anders gaat het 
niet gebeuren. Denk aan de onrendabele top. Het zou goed zijn als er financiële middelen zouden zijn 
voor het proces tot 2030 zodat je een goede infrastructuur op kunt bouwen. Zie deltaprogramma. Geld 
geeft rust en iedereen werkt aan de uitvoering. We moeten niet alleen naar de financiën voor 
overheden kijken, ook naar burgers. 

• Niemand riep 2030 van het aardgas af dat is in 2050 (Klimaatakkoord). Wel ambitie 1,5 miljoen 
woningen. Dat getal geeft richting.  

• Ga dat niet zaken opleggen vanuit het Rijk of de provincie, kijk wat er gebeurt. Er zijn zat gemeenten 
die al met elkaar samenwerken bijvoorbeeld.  Het helpt wel als het Rijk zegt dat we van het aardgas 
af moeten, maar heb lokaal ruimte nodig om het ter plekke (met wat er daar speelt) te kunnen 
realiseren.  

• Moeten we niet veel meer de kracht van de burger (ook collectief) gebruiken? Dan organiseer je 
maximaal bereidheid en investeringskracht. Een andere deelnemers reageert: het proces waarbij je 
afhankelijk bent van bewonersinitiatieven is heel erg arbeidsintensief. Is niet zomaar even goedkoper! 
En dan heb je ook echt nog wel geld nodig. Bewoners kunnen niet kiezen voor een warmtenet. We 
moeten aan onze ambitie vasthouden. Het is en en: vasthouden aan de ambitie EN aansluiten bij 
bewonersenergie. 

• Pas op voor een tweedeling in de maatschappij, ook nu met de coronacrisis: maak die met de 
energietransitie niet groter! 
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