Luisterend meer leren over de Omgevingswet -15Alweer voor de vijftiende keer een samenvatting van een podcast van Pascale Georgopoulou. Deze
keer over een extra actueel onderwerp: de RES. Alle samenvattingen die het afgelopen jaar via de
Raadsinfo gedeeld zijn, zijn terug te vinden in het Omgevingswetdossier in iBabs.
15. De regionale Energiestrategie en de Omgevingswet Lengte: 10.11 min
SAMENVATTING
Wat hebben de RES en de Omgevingswet met elkaar te maken?
Wat is de opgave van de RES voor de regio’s?
De regio’s werken een plan uit, waarin drie onderdelen worden beschreven: 1. De opwekking van
duurzame elektriciteit, 2. De warmtetransitie in de gebouwde omgeving en 3. De hiervoor benodigde
opslag en energie-infrastructuur. De regionale energiestrategie richt zich op 2030, met een
doorkijkje naar 2050. Met dit document kunnen gemeentes keuzes maken in de uitvoering binnen
hun gemeente.
Wat is de rol van de raad bij deze opgave?
Het mooie is dat je op lokaal niveau aan een mondiale opgave kunt werken. De raad heeft een 1.
kaderstellende rol: de volksvertegenwoordigers van gemeenten provincies en waterschappen stellen
de RES 1.0 vast. 2. volksvertegenwoordigende rol: het vertalen van de wensen en ideeën van
inwoners naar de politieke arena.
En zie hier meteen het knelpunt. Of misschien de uitdaging. Raadsleden vinden twee dingen
ingewikkeld: 1. het onderwerp is lastig en complex en 2. de plannen komen op regionaal niveau tot
stand, maar hebben impact op lokaal niveau.
Hoe kunnen raadsleden de verbinding leggen tussen RES en Omgevingswet?
De voorstellen die in de RES 1.0 worden gedaan, moeten worden verankerd in de
kerninstrumenten* van de Omgevingswet. Om te beginnen in de omgevingsvisie. De keuzes daarin
moeten worden vertaald naar de omgevingsplannen en op basis daarvan worden de
omgevingsvergunningen afgegeven.
De Omgevingswet is doordrenkt met participatie. Dit geldt toch ook voor de RES?
Jazeker: maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is één van de belangrijkste afwegingskaders van
de RES. En dat is bij uitstek een mooie kans en ook een rol voor volksvertegenwoordigers om hun
inwoners goed te betrekken bij dit proces. En ook kaders aan te geven: in een wetsvoorstel is de
inspraakverordening verbreed naar een participatieverordening. Je kunt vooral bij de RES in
verbinding met de Omgevingswet je rol daarbij goed invullen.
De RES 1.0 moet uiterlijk 1/7/2021 vastgesteld worden: eerder dan de inwerkingsdatum van de
Omgevingswet, 1/1/2022. Je kunt de RES 1.0 verankeren in het bestaande ruimtelijk
instrumentarium, of in de omgevingsvisie, mocht die nog niet opgesteld zijn.
Wat valt er nou eigenlijk te kiezen, lokaal?
Heel veel. Je kunt de richting bepalen waar je kansen ziet voor duurzame opwekkingen van energie,
je kunt de RES verbinden met bv. de woningopgave, je kunt beleid op het gebied van
energiebesparing versnellen door de RES. Wat mooi is aan de RESsen: de ambitie om
klimaatneutraal te worden, wordt heel concreet. Bijvoorbeeld met marktpartijen die ideeën hebben,
of door te werken met burgers die een coöperatie hebben opgericht.

Tips voor de raad
 Maak die twee tijdlijnen (RES en vaststelling instrumenten Omgevingswet) heel zichtbaar voor
jezelf. Doe dat in gesprek met je collega raadsleden.
 Sluit aan bij (regionale) werkgroepen om grip te houden op de informatievoorziening. En geef
precies aan wat voor informatie je nodig hebt om goede besluiten te nemen.
* Die kerninstrumenten zijn: omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en
omgevingsvergunning

