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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2023

Geachte raad,

In oktober 2020 heeft u de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 definitief vastgesteld. De 
RES 1.0 is een strategisch document waarin ook een groot aantal startprojecten zijn 
omschreven. Zo zijn strategie en uitvoering op projectniveau aan elkaar verbonden. Als 
aanvulling heeft de stuurgroep van de RES in 2020 het ambtelijk kernteam opdracht gegeven 
een volledig uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de periode 2021-2023. Het plan is op 7 juli 
2021 in het bestuurlijk themaoverleg Klimaat, Energie en Milieu van het Overleg Zeeuwse 
Overheden (OZO) goedgekeurd. Graag informeren wij u met deze brief over het 
uitvoeringsplan van de RES 1.0. 

Uitvoering RES 1.0
Het uitvoeringsplan RES 1.0 geeft aan hoe de Zeeuwse gemeenten, de provincie, het 
waterschap en de maatschappelijke partners binnen de verschillende programma’s 
(Gebouwde Omgeving, Mobiliteit & Elektriciteit), aan de slag gaan om uitvoering te geven aan 
de RES 1.0. Het uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de RES 1.0 en treedt niet in 
conflict met onze gemeentelijke besluitvorming en uitvoeringspraktijk1. Zo worden per 
programma prioriteiten, activiteiten en startprojecten getypeerd. Tegelijkertijd biedt het een 
handvat om te beginnen met de ontwikkeling van de RES 2.0 (in 2023). U kunt het 
uitvoeringsplan RES 1.0 op de website van het Zeeuws Energieakkoord nalezen.

Samenvattend houdt het uitvoeringsplan RES 1.0 2021-2023 het volgende in:
 Het biedt een kader voor de manier van uitvoering, financiering, rolverdeling en 

organisatie. 
 Het is een bestuursopdracht voor de uitvoering en de onderlinge samenwerking.
 Het geeft een duidelijk beeld van de gezamenlijke prioriteiten en activiteiten.
 Het omschrijft op welke manier de RES 1.0 doorvertaald kan worden naar regionaal en 

lokaal beleid. 

                                           
1 Op sommige punten volgt het uitvoeringsplan RES 1.0 al de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in 
haar prioritering. Zo stelt het uitvoeringsplan RES 1.0 prioriteit aan de realisatie van de Regionale 
Structuur Warmte (RSW) en het uitvoeren van de Transitievisie Warmte (TVW).
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 Het geeft een duidelijke weergave van de rolverdeling tussen de betrokken 
organisaties.

 Het bevat de generieke activiteiten zoals communicatie, monitoring en rapportage,
maar ook de meer specifieke activiteiten binnen de programma’s Gebouwde 
Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit.

 Het bevat een meerjarenbegroting voor de periode 2022-2025.
 Het is, net als de RES 1.0, een dynamisch document. Het geeft ruimte, maar vormt wel 

degelijk de rode lijn voor de planperiode 2021- 2023.
 Het bevat een eerste aanzet en uitnodiging voor de ontwikkeling van de RES 2.0.
 Het benoemt geen extra taken voor partners anders dan overeengekomen in de RES 

1.0 of in wet- en regelgeving, het klimaatakkoord of regionale en lokale afspraken.
 Het is input voor lobbyactiviteiten vanuit de regio richting koepelorganisaties, het Rijk 

en de Europese Unie.

Ontwikkeling RES 1.0
Voor de ontwikkeling en uitvoering van de RES wordt het noodzakelijk geacht de 
netwerkorganisatie (het Zeeuws Energie Akkoord) vooralsnog t/m 2025 in stand te houden. 
Naast de inzet van ondersteunend personeel gaat het om uit te voeren onderzoeken, het 
organiseren van afstemming, het ontwikkelen van communicatiemiddelen en allerhande 
praktische hulp voor gemeenten en initiatiefnemers. Zodat alle betrokkenen kunnen profiteren 
van elkaars expertise, ook buiten Zeeland, en niet alles zelf hoeven te ontwikkelen. 
Hiervoor is het voortzetten van de jaarlijkse bijdrage van € 13.763,- t/m 2025 noodzakelijk. In 
de programmabegroting 2022-2025 is hiervoor dekking aanwezig op het beleidsveld klimaat 
en energie.

Aanvullende Rijksbijdrage 
De uitvoering van de acties in het plan vraagt van de gemeente Vlissingen een jaarlijkse 
bijdrage van € 13.763,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de stelpost 4008-608410 (nog in te delen 
lasten-klimaat en energie). Voor het realiseren van de doelen uit de RES 1.0 is een 
aanvullende Rijksbijdrage essentieel. Dit blijkt ook uit de meerjarenbegroting van het 
uitvoeringsplan RES 1.0, (pagina 52 van het uitvoeringsplan RES 1.0). Maar, zolang geen 
nieuw kabinet is gevormd, zal hier over geen uitsluitsel worden gegeven. Op dit moment 
kunnen wij als gemeenten niet meer doen dan dit signaal (blijven) afgeven.

In het raadsvoorstel voor het vaststellen van de TransitieVisie Warmte (TVW) en de Regionale 
Structuur Warmte (RSW) stellen we u voor om ons college hierover een brief te laten sturen 
aan de VNG en het Rijk. Dit raadsvoorstel staat op de raadsagenda van 9 december 2021.
Het uitvoeringsplan RES 1.0 helpt het signaal kracht bij te zetten.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




