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1. INLEIDING 

Op dinsdag 12 februari 2019 is een themabijeenkomst georganiseerd voor de commissie 
Woonomgeving over de ontwikkelingen, die op de gemeente afkomen op het gebied van 
de Energietransitie. Graag informeren wij u over de twee belangrijkste wettelijke taken: 

1. De Regionale Energiestrategie (hoofdstuk 2) 
2. De Warmtetransitievisie (hoofdstuk 3) 

Deze nota vat samen wat de ontwikkelingen precies inhouden en in welke fase de 
gemeenteraad van Noordoostpolder wordt betrokken.  
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2. REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES) 

Bron informatie: www.vng.nl en provincie Flevoland 

Inleiding 

Als overheden moeten we onze krachten bundelen om van de energietransitie een succes 
te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis 
van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe 
samenwerking met de maatschappij. Niet vanuit een taakstelling opgelegd door het Rijk, 
maar door te komen met een meerjarige programmatische nationale aanpak met 
landsdekkend integrale regionale energie strategieën (RES). De besluitvorming over deze 
strategieën vindt plaats via het omgevingsbeleid van Rijk, provincies en gemeenten. Op 
deze manier behouden de decentrale overheden de eigen beleidsruimte. 

Wat is een RES? 

Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de 
energietransitie met de volgende functies: 

1. Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de 
sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, 
energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie 
opwekking. 

2. Bouwstenen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI) en andere instrumenten 
uit Omgevingswet). Via de RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke 
inpassing van de duurzame energieopwekking en de energie infrastructuur 
worden voorbereid in goed overleg met alle maatschappelijke partners en 
betrokkenen binnen de regio. 

3. Organiseren van interactie en samenhang tussen regionale structuren onderling 
is essentieel en randvoorwaardelijk. Deze structuren houden daarom een brede 
blik. Dat wil zeggen, open oog voor de interactie met andere sectoren en 
gerelateerde maatschappelijke opgaven zoals die zijn opgenomen in het IBP: 
klimaatadaptatie, circulaire economie, de woningbouwopgave en vitaal 
platteland. Besluitvorming over deze samenhangende strategieën vindt in 
onderlinge afweging plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en nationale 
Omgevingsvisies en -Plannen. Uitgaande van de sectorale verdeling van het 
Klimaatakkoord gaat het in de regio om onderstaande structuren: 
- Elektriciteit en Gebouwde Omgeving: RES 
- Industrie: industriële clusters 
- Mobiliteit: MIRT/ Beter Benutten 
- Landbouw & Landgebruik : Gebiedscommissies 

4. Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via 
bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio. 

 

 

http://www.vng.nl/
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De provincie Flevoland is door het rijk aangewezen als één regio. Met de zes gemeenten 
en de provincie moeten we tot een regionale energiestratie komen. 
 

Rol van de gemeenteraad 

Zes maanden na het vaststellen van het klimaatakkoord (verwacht zomer 2019) moet 
een eerste concept-versie van de RES gereed zijn. Een half jaar later moet de definitieve 
versie gereed zijn die vervolgens structureel geactualiseerd moet worden. Het is 
belangrijk dat de gemeenteraad op een goede wijze kaders kan stellen en vroegtijdig 
wordt betrokken bij het proces van de RES. Daarom wordt na het vaststellen van het 
klimaatakkoord een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit thema.  
De verwachting is dat dit september of oktober 2019 wordt. Aan de hand van een 
startnotitie (die wordt opgesteld in samenwerking met de provincie en de andere 
gemeenten in Flevoland) kan het vervolgproces worden uitgestippeld.   
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Het tijdspad van de RES (Bron: VNG) 
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3. WARMTETRANSITIEVISIE 
 

Inleiding 

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een 
transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken 
worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat gemeenten 
grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij 
maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme transitie, waarin uiteindelijk alle 8 
miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden 
van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol. In het klimaatakkoord staat 
daarover het volgende: Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte 
vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. 

Startnotitie Gemeente Noordoostpolder 

In samenwerking met Netwerk Energieneutraal heeft de gemeente Noordoostpolder een 
eerste inventarisatie laten doen op welke wijze de gemeente Noordoostpolder “van het 
gas af”  kan. Doel van de verkenning was het verkrijgen van bouwstenen voor een visie 
waarmee stappen gezet kunnen worden in de warmtetransitie. De verkenning stond uit 
de volgende onderdelen: 

 Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten met het Netwerk Energieneutraal; 
 Inzicht verkrijgen in de oplossingen per wijk; 
 Mogelijke prioritering en selectie van kansrijke wijken  

In onderstaande sheet een overzicht van het aantal woningen in Noordoostpolder en het 
aantal woningen, dat per jaar afgesloten moet worden van het aardgas om de ambitie 
geen CO2 emissie vanaf 2050 te halen. 
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Energiek Nagele als voorbeeld 

Het ministerie van BZK is samen met het ministerie van EZK, de VNG, het IPO en de 
UvW een Interbestuurlijk programma gestart, het Programma Aardgasvrije Wijken 
(PAW). Alle gemeenten zijn uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor een proeftuin 
aardgasvrije wijken. Deze gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor de 
zogenoemde ‘onrendabele top’ voor te nemen maatregelen. Het doel van dit programma 
is dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de 
slag kunnen. Op 1 oktober 2018 zijn de geselecteerde gemeenten bekend gemaakt. De 
gemeente Noordoostpolder (Energiek Nagele) is één van de gemeenten die is 
geselecteerd vanuit deze proeftuin.  
 
Rol van de gemeenteraad Warmtetransitie visie 

In het derde/vierde kwartaal van 2019 worden de resultaten van de verkenning 
gepresenteerd aan de gemeenteraad, inclusief een voorstel voor het vervolg. De 
verwachting is dat deze bijeenkomst gecombineerd wordt met bijeenkomst over de 
Regionale Energie Strategie. De belangrijkste vraag die dan beantwoord moet worden is 
wat het ambitieniveau is van de gemeente Noordoostpolder? Willen we koploper zijn en 
zo snel mogelijk van het gas af? Of gaan we “volgen” en wachten we af welke 
technologische ontwikkelingen er nog gaan komen? Deze bijeenkomst met de 
gemeenteraad moet kaders opleveren voor het vervolg om te komen tot een 
warmtaransitievisie en wijkaanpak in 2021.   
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4. ALGEMEEN TIJDSPAD ONTWIKKELINGEN ENERGIE 
(BRON WWW.VNG.NL) 
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