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De vijftien gemeenten van Noord- en Midden Limburg vormen met 
Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en 
Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en andere belanghebbenden maken we een RES (Regionale Energie Strategie). 
We onderzoeken:
• Hoe we energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
• Waar en hoeveel duurzame elektriciteit in onze regio opgewekt kan worden.
• Hoe we warmte kunnen verdelen.
• Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot 
in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-
regio’s in Nederland maken ieder een Regionale Energie Strategie waarin staat 
welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. 

Stap voor stap
De RES werken we stap voor stap 
uit. 1 oktober 2020 hebben we de 
concept versie van de RES ingediend 
bij het Rijk. Hiermee hebben we 
de technische fase, waarin we 
hebben onderzocht wat technisch 
mogelijk is in onze regio, afgerond. 
Nu zitten we in de maatschappelijke 
fase waarin we toewerken naar 
de RES 1.0. In deze fase gaan we 

samen met inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en 
andere belanghebbenden kijken wat we 
willen in onze regio. Op de achterkant 
vindt u een gedetailleerde planning 
van deze fase. De RES blijft een 
dynamisch document. Op grond van 
ervaringen, nieuwe inzichten en nieuwe 
ontwikkelingen stellen we de RES elke 
twee jaar bij.
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Uitwerken RES 1.0
RES 1.0 raadplegen
volksvertegenwoordigers
en belanghebbenden

Besluit vorming RES 1.0
volksvertegenwoordigers

1e intermezzo* 2e intermezzo 3e intermezzo • Consultatiesessies klankbordgroep
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Regionale 
werkgroep 

Regionale 
werkgroep

Regionale 
themasessies

Presentatie 
voorlopige 
RES 1.0

• Consultatiesessies volksvertegenwoordigers
• Raadswerkgroepen

Samen keuzes maken voor duurzame opwek via zon en wind 
Milieu E�ecten Rapportage (MER): samen keuzes maken voor grootschalige zon- en windprojecten
Om keuzes te maken gebruiken wij de MER systematiek**

NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opstellen 
en vaststellen
• Informeren en raadplegen belanghebbenden
• Ter inzagelegging

Onderzoek scenario’s
• Informeren en raadplegen belanghebbenden
• Interactieve sessies belanghebbenden: 

samen afwegen

Voorkeursscenario opstellen 
en vaststellen
• Informeren en raadplegen

belang hebbenden
• Ter inzagelegging

De maatschappelijke fase

Planning oplevering RES 1.0

* We werken in 6-weekse sprintsessies die worden afgesloten met een intermezzo. 
Hier worden tussentijdse resultaten besproken met de klankbordgroep (bestaande uit belangenorganisaties uit de regio)

** Wij volgen geen formele MER procedure maar gebruiken de voor ons bruikbare processen. 


