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Bijlage 4: Beknopte samenvatting van het Uitvoeringsprogramma RES West-
Brabant 2021-2023 
 

In het uitvoeringsprogramma staan afspraken over projecten en activiteiten om - samen met 

stakeholders en inwoners van West-Brabant - de opgaven in RES 1.0 te realiseren. Het 

uitvoeringsprogramma heeft een looptijd tot 2023, net als de RES 1.0. Zo nodig zullen onderdelen van 

het programma vaker, jaarlijks, worden geactualiseerd.  

De uitvoering van de RES vindt primair plaats op lokaal niveau onder regie en 

verantwoordelijkheid van individuele gemeenten, in afstemming met waterschap, netbeheerder en 

provincie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder meer het uitwerken van de RES in het 

omgevingsbeleid, de vergunningverlening van wind- en zonprojecten (uiterlijk 1 januari 2025), de 

uitwerking van het streven naar 50% lokaal eigenaarschap (sociale en financiële participatie) en het 

opstellen van een gemeentelijke Transitievisie Warmte in 2021 (TVW).  

In publiek-private RES-deals zijn plannen gemaakt met onder andere bedrijven, overheden 
en enkele maatschappelijke organisaties over een gezamenlijke aanpak: 
a. In de RES-deal ‘Regionale warmte-infrastructuur’ gaan we in nauwe samenwerking tussen 

publieke en private stakeholders stapsgewijs werken aan de realisatie van concrete projecten voor 

uitbreiding van de regionale warmtestructuur. Te beginnen met het voorbereiden van een besluit 

– uiterlijk 2023 – over de beste manier van uitbreiden van regionale warmtenetten, samen met de 

regio Hart van Brabant.  

b. In de RES-deal ‘Energie Innovaties’ gaan we samen met bedrijven, kennis- en 

onderwijsinstellingen, overheden en financiers innovaties stimuleren door vraag en aanbod van 

experimentele oplossingen bij elkaar te brengen en ‘challenges’ te organiseren. 

c. In de RES-deal ‘Lokaal eigenaarschap’ is een revolverend Ontwikkelfonds in oprichting voor steun 

aan lokale collectieve projecten. En ondersteunen we samen met ZLTO en VNO-NCW de 

ontwikkeling van een collectieve gebiedsgerichte aanpak voor duurzame opwek bij agrarische 

bedrijven en bedrijventerreinen. 

 

Samenwerking en afstemming tussen overheden op regionaal niveau blijft noodzakelijk in 

de uitvoering van RES 1.0 en voor het werk aan RES 2.0. De regionale samenwerking richt zich na 

RES 1.0 vooral op:  

 Monitoren, afstemmen en programmeren van wind-, zon- en net-projecten  

 Sturen van de uitbreiding regionale warmte-infrastructuur en - bronnen 

 Aansturen en coördineren van de 3 publiek-private RES-deals  

 Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring 

 Actualiseren naar RES 2.0, inclusief onderzoeken en uitwerkingen 

 Monitoren van de implementatie en uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0. 

 Samenwerken met naastgelegen regio’s: afstemmen van projecten en capaciteit op het net  

 Behartigen van belangen naar NP RES / Rijk / EU. 

 

Voor de uitvoering van de regionale taken wordt de huidige wijze van regionale samenwerking 

(verantwoordelijkheden, sturing, organisatie en besluitvorming) voortgezet. De financiering van 

werkzaamheden in 2021 vindt plaats uit het bestaande regionale budget. Voor de periode vanaf 2022 

zullen nieuwe financiële afspraken over de bijdrage van gemeenten, provincie en Rijk nodig zijn. 


