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Aan: Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

t.a.v. mevrouw Kristel Lammers 

Postbus 93218  

2509 AE Den Haag 

 

 

Zwolle, 9 juli 2021 

 

 

Geachte mevrouw Lammers, beste Kristel, 

 

 

Met veel genoegen bieden we u bijgaand de RES 1.0 van West-Overijssel aan in de vorm van 

een Hoofddocument en 5 bouwstenen. Het hoofddocument is vastgesteld door de 

gemeenteraden van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 

Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, Provinciale Staten 

van Overijssel en de Algemeen Besturen van Waterschap Drents Overijsselse Delta, 

Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. De RES 1.0 is het resultaat van een intensief 

proces van de gemeenten, de provincie, de waterschappen en maatschappelijke organisaties. 

Hierbij hebben zij zich laten adviseren door de netbedrijven Enexis, Coteq/Cogas en RENDO.  

We zijn alles afwegende tot een bod voor opwek van duurzame elektriciteit gekomen van 

1,826 TWh, dus hoger dan in de concept-RES aanvankelijk als bod is opgenomen. Ten 

opzichte van de concept-RES is de RES 1.0 dan ook doorontwikkeld op het bod, de 

energiemix, de zoekgebieden, ruimtelijke kwaliteit, de Regionale Structuur Warmte, lokaal 

eigendom en participatie. We hebben belangrijke stappen gezet in West-Overijssel maar er is 

ook nog veel te doen. Zo moeten diverse zoekgebieden nog op kaart komen dan wel zo 

aangeduid dat concreet wordt hoe zon-en windprojecten liggen ten aanzien van de 

aansluitmogelijkheden op het netwerk. Daarnaast de ambitie om de energiemix fors te 

verschuiven naar 60% wind, waar er nu nog sprake is van iets minder dan 40%. De uitvoering 

van de RES 1.0 vraagt daarom nog een forse inspanning van de bestuurlijke partners, 

maatschappelijke organisaties en inwoners. Maar het motto van de RES West-Overijsel is dat 

we het samen doen: Samen naar een Opgewekt Overijssel.  

 

De uitvoering van RES 1.0 kent een aantal belangrijke randvoorwaarden die uitgebreid in het 

Hoofdocument worden toegelicht. Puntsgewijs komen deze neer op de volgende zaken: 

• Ontwikkeling van landelijk instrumentarium en landelijke financiering van de knelpunten 

en vraagstukken in de warmtetransitie; 

• Handelingsperspectief voor aansluitingen op het netwerk en financieel perspectief voor 

de daarvoor noodzakelijke investeringen; 

• In het SDE++ instrumentarium mogelijkheden voor lokaal eigendom verruimen o.a. 

door inpassingseisen en koppeling met andere opgaven mee te laten lopen in de SDE. 

Plus voldoende capaciteit beschikbaar te stellen voor gemeenten naast 

professionalisering van lokale energie-initiatieven; 

• Last but not least op korte termijn zekerheid bieden voor structurele financiering van de 

inzet van gemeenten, provincies en waterschappen op de energietransitie en de 

samenwerking in RES-verband in het bijzonder.  

De RES-partners in West-Overijssel dringen er opnieuw aan dat de nodige wet- en regelgeving 

op korte termijn wordt aangepast om de noodzakelijke maatregelen mogelijk te maken en te 

versnellen. 

 

De RES 1.0 is mede door de steun van alle gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen 

besturen een belangrijke mijlpaal in de energietransitie in onze regio. Daarbij sturen wij u 

tevens de bij de RES 1.0 aangenomen moties en amendementen die we in direct na de zomer 

verder oppakken.  Met de RES 1.0 dragen wij een steen bij aan de doelstellingen uit het 

Klimaatakkoord. Wij gaan aan de slag met de uitvoering maar tegelijk dat op nationaal niveau 

belemmeringen worden weggenomen en kansen worden geboden om de doelen te realiseren.  

 



Graag zijn we bereid om e.e.a. toe te lichten, 

 

Namens het bestuurlijk platform Energietransitie West-Overijssel, 

 

 

 

Marcel Blind       Bart Jaspers Faijer 

Wethouder Olst-Wijhe      Wethouder Ommen 

 


