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Onderwerp
RES Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg
Voorstel
Deze mededeling vooralsnog voor kennisgeving aannemen.
Toelichting
Voor de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg en de RES Zuid-Limburg zijn
na input van alle betrokken stakeholders startnotities opgesteld. Waterschap Limburg heeft via haar
toenmalige portefeuillehouders de heer Dupont (Noord- en Midden-Limburg) en de heer Bouts
(Zuid-Limburg) input voor deze startnotities geleverd.
Relatie met strategische doelen WBL
In 2018 zijn door WL de doelstellingen voor WBL voor de lange termijn vastgesteld. De relevante
doelen in relatie tot de RES zijn:
- energieneutraal in 2025;
- klimaatneutraal water zuiveren in 2030.
Daarnaast is ook tot doel gesteld waar mogelijk in te zetten op co-creatie en samenwerking actief op
te zoeken. Samenwerking in de RES biedt mogelijk kansen om bij te dragen aan het behalen van deze
ambitieuze doelstellingen.
Werkafspraken WL en WBL
Tussen WL en WBL is afgesproken dat het thema energie vanuit WBL zal worden getrokken. In het
kader van de activiteiten en deelname aan de RES in beide regio’s zijn onderling de volgende
werkafspraken gemaakt:
- WBL coördineert en verzorgt de bijdragen van WL en WBL aan de RES-sen Noord- en MiddenLimburg en Zuid-Limburg in samenspraak met WL. Tussen WL en WBL vindt elke twee weken een
overleg op ambtelijk niveau plaats om af te stemmen en taken en activiteiten uit te voeren die
zijn afgesproken ter ondersteuning van de RES.
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WL en WBL maken gezamenlijk een kansenkaart/zorgen voor de benodigde data om een
kansenkaart mogelijk te maken waarop de potentiële opwekcapaciteit van diverse duurzame
energiebronnen waarover WBL en WL beschikken, wordt vermeld.
Bestuurslid Arnold Jansen vertegenwoordigt als bestuurder beide partijen (WL en WBL) in het
bestuurdersoverleg van regio Noord- en Midden-Limburg.
Bestuurslid Remy Sleijpen vertegenwoordigt als bestuurder beide partijen (WL en WBL) in het
bestuurdersoverleg van regio Zuid-Limburg
Beide bestuursleden krijgen directe ambtelijke ondersteuning vanuit WBL.

Nadere toelichting
Ter mitigatie van klimaatverandering hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt over het
terugdringen van CO2- uitstoot. Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het
gebied van de energietransitie. In het Nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030
49% CO2 reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990. Met deze aanpak wordt er
gewerkt aan het terugdringen van de klimaatverandering.
De rijkoverheid heeft door de oprichting van het Nationaal Programma RES de bal bij de 30 regio’s
(waarvan Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg er twee zijn) gelegd om te komen tot een bod
vanuit technische, ruimtelijke en sociale potentie. Het rijk legt hierbij van te voren geen specifieke
opgave op. De regio’s Noord- & Midden-Limburg en Zuid-Limburg – bestaande uit de Limburgse
gemeenten, de Provincie Limburg, Enexis en Waterschap Limburg – zijn dus aan zet. Deze bottom-up
benadering vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken tussen overheden en maatschappelijke
partners.
Het doel is om een ambitieus bod uit te brengen dat helpt om onze opgaves in de energietransitie te
realiseren die haalbaar, betaalbaar, eendrachtig en in gezamenlijkheid tot stand zijn gekomen.
De startnotities zijn gericht op het verkrijgen van commitment voor het proces dat gaat leiden tot
het gezamenlijk formuleren en waarmaken van de biedingen uit de beide regio’s.
Planning
Timing Nationaal Programma RES
Na ondertekening van het Klimaatakkoord hebben de regio’s een jaar om te komen tot een
definitieve RES 1.0. In het Klimaatakkoord zijn de volgende kaders qua timing bepaald:
• Fase 1: Bestuursopdracht en startnotitie. De Startnotitie van de RES is het product van fase 1 en
het is de planning om deze in mei 2019 te hebben geformaliseerd. De laatste versies van de
startnotities zijn in de bijlagen opgenomen.
• Fase 2: Inventarisatie, analyse en (sub)regionale uitwerking. Na vaststelling startnotitie tot
omstreeks september 2019.
• Fase 3: Uitwerken van het concept RES 1.0. De concept RES wordt 6 maanden na de formele
ondertekening van het Klimaatakkoord aangeboden. Deze is vastgesteld door colleges van B&W,
GS en DB waterschap. Verwachting: november 2019.
• Fase 4: Uitwerken RES 1.0 tot een definitief bod. De RES 1.0 wordt 12 maanden na de formele
ondertekening van het Klimaatakkoord aangeboden. Verwachting: mei 2020.
• Fase 5: Uitvoering van het RES tot 2030 met 2 jaarlijks een actualisatie.
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De organisatie van de RES is als volgt geregeld:
- een stuurgroep waarin de belangrijkste besluitvormende partijen zijn vertegenwoordigd;
- een projectgroep/aanjaagteam die de stuurgroep ondersteunt;
- werkgroepen die worden samengesteld door medewerkers van de verantwoordelijke
organisaties eventueel aangevuld met kennis van beeldbepalende stakeholders. Voor de regio
Zuid-Limburg is hier nog een onderverdeling gemaakt in drie sub-regio’s;
- een stakeholder adviesraad/klankbordgroep waarin stakeholders een adviserende functie krijgen
richting werkgroepen en stuurgroep.
Beoogd effect
Samenwerking in de RES om kansen te identificeren om CO2-emissie te verminderen, energie te
besparen en energie duurzaam op te wekken en de landelijk gestelde doelen te helpen bereiken.
Duurzaamheid
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hebben in 2008 de “MeerJarenAfspraken 3”
(MJA3) onderschreven en in 2010 het Klimaatakkoord en stellen zich ten doel om tot en met 2020
jaarlijks 2% energie te besparen en in 2020 40% van het energieverbruik zelf duurzaam op te wekken.
Deze korte termijn doelstellingen worden binnenkort gehaald. In 2018 zijn de doestellingen voor WL
en WBL voor de lange termijn vastgesteld:
- Energieneutraal in 2025.
- Klimaatneutraal water zuiveren in 2030.
Samenwerking in de RES biedt mogelijk kansen om bij te dragen aan het behalen van deze
ambitieuze doelstellingen.
Waterschap Limburg werkt op dit moment samen met Waterschapsbedrijf Limburg aan een
kansenkaart. Daarin worden de volgende thema’s meegenomen:
- Waterkracht
- Thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater
- Zon PV
- Beperkte biomassa (vergisten, verbranden en drogen)
Het doel van de kansenkaart is deelnemers in de RES en projectontwikkelaars inzicht te geven in de
potentiële energiebronnen bij WL en WBL.
WL en WBL houden marktontwikkelingen rondom nieuwe energiebronnen in de gaten en werken
vanuit de doelstelling om volledig klimaatneutraal te werken via studies en innovatieve onderzoeken
aan het inzetten van o.a. nieuwe energiebronnen.
Het dagelijks bestuur,
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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