
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord werkt Nederland toe naar een 
CO2-vrije energievoorziening in 2050. Voor de realisatie van de energie- 
transitie is het nodig om over te schakelen naar schone en nieuwe vormen 
van energie. Om aan de doelen uit het Klimaatakkoord te voldoen zijn er in 30 
energieregio’s Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 opgesteld. In de RES 
1.0 staat uitgewerkt hoe de regio’s duurzame elektriciteits- en warmte- 
opwekking en energiebesparingen gaan realiseren voor zowel 2030 als 2050.

EFFECTIEVE ORGANISATIE
EN INRICHTING VAN DE 
ENERGIETRANSITIE 

Binnen de RES geven de gemeenten, provincies en waterschappen zelf invulling aan de uitwerking van de 
opgaven op het gebied van zonne- en windenergie. De te maken keuzes voor ruimtelijke inpassing hebben 
wel consequenties voor de kwaliteit van de leefomgeving voor de inwoners. Het is belangrijk dat dit 
zorgvuldig gebeurt en dat de omgeving betrokken wordt. 

Wat wij doen
1. Procesbegeleiding bij energietransitie en uitvoering RES-strategie 
2. Vormen van beleidskaders voor zonne- en windenergieprojecten
3. Omgevingsmanagement en stakeholderparticipatie

Beleidskaders voor zonne- en 
windenergieprojecten

Voor het versnellen van de energietransitie zijn er 
locaties nodig voor de energieopwekking. De druk op 
de ruimte vanuit meerdere claims én de 
betrokkenheid van veel stakeholders, waaronder 
inwoners, maken concretisering van de 
energieopgave naar opweklocaties een complex 
vraagstuk.

Daarom wil je als gemeente de regie in handen 
houden door in beleidskaders vast leggen aan welke 
eisen en randvoorwaarden initiatiefnemers van 
energieprojecten moeten voldoen. Maar wat zijn 
passende beleidskaders voor zonne- en 
windenergieprojecten, afgestemd op (mogelijk nog 
vorm te geven) Omgevingsbeleid? En welke 
randvoorwaarden kun je als gemeente stellen aan 
zonne- en windenergieprojecten? Wij kunnen u 
hierover adviseren. Dit doen wij door: 

• Vormgeving van beleidskaders voor    
 energieprojecten
• Vertaling klimaatambities naar een concreet plan  
  voor uitvoering
• Verankering van beleidskaders in Omgevingsbeleid 

Procesbegeleiding bij energietransitie 
en uitvoering RES-strategie

Voor het vormgeven van de energietransitie en 
de uitvoering van de RES-ambities is de 
organisatie van een proces van belang, waarbij 
zowel de ambtelijke betrokkenheid als 
bestuurlijke besluitvorming een plaats krijgen. 
Afstemming met andere beleidsvelden
(economie, ruimte, bodem, milieu etc.) en
verankering in het Omgevingsbeleid zijn 
belangrijk. Ook het betrekken van stakeholders 
en het creëren van draagvlak is cruciaal. Dit zijn 
allemaal ingrediënten voor een succesvol beleid 
gericht op de energietransitie. Hoe pak je dit op 
een slimme manier aan en hoe ga je met alle 
betrokkenen aan de slag met de RES? Onze 
adviseurs weten hoe dit werkt. Dit doen wij door:

• Procesbegeleiding bij monitoring en uitvoering  
 RES
• Vormgeven en begeleiden     
 energietransitie-beleid en zoeklocatie-proces
• Organiseren stakeholderbetrokkenheid
• Creëren van bestuurlijk draagvlak en    
 afstemming tussen overheden (lokaal,   
 regionaal, provinciaal)



Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Sander Kooijman
via sander.kooijman@bureaubuiten.nl of bel naar 030-2318945. 

Omgevingsmanagement en stakeholderparticipatie

Bij complexe projecten die de directe leefomgeving raken is het van groot belang om alle betrokken partijen – 
organisaties, ondernemers, inwoners – goed te informeren en actief mee te nemen in het proces, zodat ook hun 
belangen worden gehoord. Dat geldt zeker voor projecten binnen de energietransitie rond bijvoorbeeld 
warmtenetten, zonnepanelen of windmolens. Bureau BUITEN ondersteunt deze processen door op een 
effectieve manier vorm te geven aan omgevingsmanagement. Hierbij zetten we in op Strategisch 
Omgevingsmanagement gebaseerd op de ‘mutual gains approach’. We organiseren participatieprocessen, waar 
we de belangen van alle betrokken partijen meenemen en draagvlak creëren. Dit doen wij onder andere door:  

• Het vaststellen van heldere kaders voor participatie, ook in relatie tot de Omgevingswet
• Het inrichten en uitvoeren van participatieprocessen voor o.a. zonnevelden en locaties voor windenergie
• Advies over het gebruik van verschillende participatietools
• Het organiseren van (online) brainstormsessies en gespreksrondes met betrokken partijen
• Het inrichten van interactieve (online) informatiebijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

Procesbegeleiding en 
participatietraject RES 
Voorne-Putten

De vier gemeenten op 
Voorne-Putten, onderdeel van de 
RES-regio Rotterdam-Den Haag, 
trekken gezamenlijk op bij het 
uitwerken van de RES. Het 
vormgeven en uitvoeren van de 
RES is een complex proces, 
waarbij zowel intern als extern 
veel partijen betrokken zijn. 
Bureau BUITEN verzorgt daarom 
de procesbegeleiding en een 
participatietraject voor inwoners 
en andere organisaties.

Duurzaam en energie-
neutraal Eekterveld

De gemeente Epe wil het 
bedrijventerrein Eekterveld in 
Vaassen uitbreiden naar 
Eekterveld IV. De ambitie is een 
energieneutraal en gasloos 
terrein. Om de doelstelling te 
bereiken en andere ambities te 
verkennen en te vertalen naar 
concrete maatregelen werkt 
Bureau BUITEN aan een 
duurzaamheidsplan om de 
ruimtelijke en financiële 
implicaties van de verschillende 
opties in beeld te brengen.

Koppeling recreatie en 
energie in het energieland-
schap Rilland-Oost

Bureau BUITEN werkt samen met 
KuiperCompagnons aan een 
gebiedsvisie voor de ontwikkeling 
van een energielandschap bij 
Rilland-Oost in de gemeente 
Reimerswaal. In een 
energielandschap wordt de 
opwekking van duurzame energie 
gecombineerd met andere 
functies en opgaven in het gebied 
waaronder recreatie, natuur en 
klimaatadaptatie. 


