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1 Samenvatting 
Toekomstbestendige energie-infrastructuur is noodzakelijk voor een gezond, veilig, schoon en 

welvarend Gelderland. Er is steeds meer vraag en aanbod van energie door nieuwe ontwikkelingen 

en verduurzaming. Dit vraagt om een passende Gelderse energie-infrastructuur. Als provincie 

pakken wij een rol in energie-infrastructuur. Dit kader geeft richting en afbakening aan de 

provinciale inzet op energie-infrastructuur. Het bepaalt op welke energie-infrastructuurprojecten 

en ontwikkelingen wij ons inzetten, welke rol wij aannemen en welke instrumenten wij inzetten. 

Het vastleggen van de rol en houding van de provincie ten aanzien van energie-infrastructuur is 

nodig om sturing te geven aan programmeren, afwegen en uitvoeren. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Wij werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. In onze Omgevingsvisie Gaaf 

Gelderland staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te 

maken voor de toekomst. Dat vraagt van ons om omgevingsgericht te werken, waarbij wij samen 

met partners de maatschappelijke opgaven in het fysieke domein willen oppakken. Steeds 

nadrukkelijker is de energie-infrastructuur een bepalende factor voor realisatie van onze 

ruimtelijke doelen. Woningbouw, mobiliteit, verduurzaming en economische ontwikkelingen 

vragen meer en meer capaciteit van het energiesysteem. Ontwikkelingen als de Regionale 

Energiestrategieën (RES), de toekomstvisies voor de industrie, de Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur (RAL) en de verstedelijkingsstrategie hebben allemaal impact op energievraag 

en -aanbod. Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden is een goede, toekomstbestendige 

energie-infrastructuur nodig. De noodzakelijkheid van energie-infrastructuur, en een goed 

werkend energiesysteem, voor het realiseren van provinciale doelstellingen maakt dat wij ons hier 

actief op inzetten. Dit doen we in samenwerking met netbeheerders en medeoverheden in de 

Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS).  

 

Energiesysteem en energie-infrastructuur 

Het energiesysteem is het geheel aan vraag, aanbod, transport en handel van energie. Energie-

infrastructuur gaat alleen over het transport van energie, bijvoorbeeld het elektriciteitsnet en 

gasleidingen. Nieuwe ontwikkelingen bevinden zich soms op het raakvlak tussen energie-

infrastructuur en het bredere energiesysteem, bijvoorbeeld energieopslag.  

 

2.2 Beleidskader energie-infrastructuur 

Dit kader geeft richting en afbakening aan de provinciale inzet in energie-infrastructuur. Het 

vastleggen van de rol en houding van de provincie ten aanzien van energie-infrastructuur is nodig 

om sturing te geven aan programmeren, afwegen en uitvoeren. Dit is aan de hand van de rollen en 

instrumenten van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Dit kader maakt duidelijk hoe we de rollen 

en instrumenten inzetten op het onderwerp energie-infrastructuur. Het zet de kaders neer voor een 

aantal onderdelen: 

1. De inhoudelijke afbakening van de provinciale inzet in energie-infrastructuur. Dit gebeurt 

aan de hand van uitgangspunten;  

2. Hoe de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten geselecteerd kunnen worden, aan de 

hand van afwegingscriteria. Hierdoor kunnen projecten onderling vergeleken worden;  

3. De verschillende rollen die de provincie aan kan nemen om ontwikkelingen in de energie-

infrastructuur te realiseren; 

4. De instrumenten, passend bij de provinciale rollen, die ingezet kunnen worden om 

ontwikkelingen in de energie-infrastructuur te realiseren;  

5. Hoe de (on)mogelijkheden van energie-infrastructuur meegenomen worden in provinciale 

beleidsprogramma’s.  

 

2.3 Leeswijzer 

Het beleidskader maakt duidelijk wat de provinciale inzet op energie-infrastructuur is. Het kent 

daarom een structuur die langs de volgende onderdelen gaat: op welke energie-

infrastructuurprojecten zet de provincie zich actief in; welke rollen kan en wil zij daarbij 

aannemen; en welke instrumenten kan en wil zij daarbij inzetten.  

 

Allereerst gaat het kader in op de ontwikkeling van het energiesysteem (paragraaf 3), waaronder de 

relatie tussen energie-infrastructuur en het realiseren van plannen uit beleidsprogramma’s. Dit 
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duidt de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzamingdoelen enerzijds en 

energie-infrastructuur anderzijds.  

 

Vervolgens worden de inhoudelijke kaders voor de provinciale inzet op energie-infrastructuur 

gegeven. De uitgangspunten (paragraaf 4) bakenen de provinciale inzet af, op basis van het type 

energiedrager en het provinciaal belang van het energie-infrastructuurproject. Daaropvolgend 

geven de afwegingscriteria (paragraaf 5) richting om de belangrijkste energie-

infrastructuurprojecten te selecteren. Deze criteria bepalen dus niet óf de provincie inzet zou willen 

tonen, maar op welke projecten provinciale inzet het meest van meerwaarde is.  

 

Na de inhoudelijke afbakening en afweging, gaat het kader in op welke rollen en instrumenten de 

provincie kan en wil inzetten op energie-infrastructuur. Daarmee wordt bepaald op welke wijze de 

provincie bijdraagt aan de realisatie van energie-infrastructuurprojecten. De provinciale rollen 

(paragraaf 6) volgen de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en variëren van stimuleren tot reguleren. 

De mogelijke instrumenten (paragraaf 7) zijn passend bij deze rollen. Het inzetten van ruimtelijk 

instrumentarium vanuit een regulerende rol kent een nadere uitwerking. De stappen die genomen 

worden voor de inzet van ruimtelijk instrumentarium is eveneens schematisch weergegeven in de 

bijlage Energie-infrastructuurladder.  

 

3 Naar een toekomstbestendig energiesysteem 

3.1 Integraal programmeren van energie-infrastructuur 

Om te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem is het van belang om de ontwikkeling van 

energie-infrastructuur zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

verduurzamingsplannen, en andersom. Door integraal te programmeren is het mogelijk om 

plannen beter en vroegtijdig op elkaar af te stemmen.  
 
Het integraal programmeren heeft meerdere resultaten:   

1. Inzicht in toekomstige knelpunten en (systeem)oplossingen om die te voorkomen. 

2. Inzicht in de (on)mogelijkheden van nationale, provinciale, regionale en lokale 

doelstellingen rondom functies met een energievraag of -aanbod.  

3. Het gezamenlijk, met betrokken partijen, in kaart brengen van de toekomstige 

ontwikkeling van het energiesysteem.  

4. Het uitlichten van prioritaire projecten in een uitvoeringsprogramma1 om tot (versnelde) 

realisatie ervan te komen. Dit zijn projecten waarover nadere afspraken gemaakt worden, 

omdat ze via de reguliere programmeerlijn tot knelpunten leiden. 

5. Beter geprogrammeerde investeringsplannen van de netbeheerders, waarbij de uitbreiding 

en verzwaring van energie-infrastructuur aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

verduurzamingsplannen. De investeringsplannen bevatten alle energie-

infrastructuurprojecten die de netbeheerders in de komende jaren willen realiseren en zijn 

dus hun uitvoeringsplannen.  

 

3.2 Relatie tussen energie-infrastructuur en beleidsprogramma’s 

Om tot een scenario te komen waarin energieaanbod, -vraag en transportcapaciteit met elkaar in 

lijn zijn, is zowel inzet op energie-infrastructuur als realistische planvorming van 

beleidsprogramma’s nodig. Het is nodig om na te denken over de energievoorziening, en daarbij de 

(on)mogelijkheden van energie-infrastructuur, bij het uitwerken van plannen voor ruimtelijke 

ontwikkelingen en verduurzaming. Bijvoorbeeld de manier waarop nieuwbouwhuizen worden 

verwarmd, de verhouding tussen wind en zon bij hernieuwbare opwek en het type brandstof bij 

 
1 Momenteel betreft het uitvoeringsprogramma het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat (P-MIEK). Het P-MIEK is een overzicht van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten waarover 
provincie, netbeheerders en medeoverheden afspraken maken om tot (versnelde) realisatie te komen.   
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duurzame mobiliteit. Deze keuzes zijn van belang om te bepalen of de benodigde energie-

infrastructuur tijdig en met voldoende capaciteit aanwezig is. Om tot een toekomstbestendig 

energiesysteem te komen zijn dus zowel aanpassingen en uitbreiding van energie-infrastructuur 

nodig als keuzes in de energievoorziening van functies. Beleidsprogramma’s zijn verantwoordelijk 

voor het maken van plannen waarbij de energievoorziening is meegenomen. Indien dit vraagt om 

aanpassing van beleidsplannen of -doelstellingen, dan verloopt dit via de betreffende 

beleidsprogramma’s.  

 

4 Uitgangspunten voor provinciale inzet 
De provinciale inzet in energie-infrastructuur is inhoudelijk afgebakend op basis van twee 

uitgangspunten: provinciaal belang en energiedragers die duurzaam opgewekt kunnen worden. 

Daarmee wordt vastgelegd dat de provinciale inzet zich beperkt tot ontwikkelingen in energie-

infrastructuur die op bovenlokaal of bovenregionaal schaalniveau plaatsvinden of een 

randvoorwaarde zijn voor vastgelegd provinciaal beleid. Daarnaast wordt bepaald dat de 

provinciale inzet zich richt op energiedragers die bijdragen aan een duurzaam, toekomstbestendig 

energiesysteem. Deze energiedragers zijn elektriciteit, waterstof, warmte en biogas. 

 

4.1 Provinciaal belang 

Het provinciaal belang van energie-infrastructuur kenmerkt zich door het voorzieningsgebied of de 

functies die het van energie voorziet. Er zijn dus twee definities voor het provinciaal belang van 

energie-infrastructuur:  

1. Het betreffende energie-infrastructuurproject of ontwikkeling kent een voorzieningsgebied 

dat bovenlokaal of bovenregionaal is. Denk bijvoorbeeld aan een onderstation (de 

overgang van het landelijke hoogspanningsnet naar het regionale midden- en 

laagspanningsnet) dat meerdere gemeenten bedient, of een regionale aftakking van de 

landelijke waterstofleiding.  

2. Het betreffende energie-infrastructuurproject of ontwikkeling kent een voorzieningsgebied 

dat binnen de gemeentegrenzen blijft, maar voorziet een functie die van groot belang is 

voor het realiseren van vastgesteld provinciaal beleid. Om te bepalen of de functie 

(woonwijk, bedrijventerrein, laadstation, windpark, etc.) van groot belang is voor de 

realisatie van provinciale doelstellingen vindt afstemming plaats met het betreffende 

beleidsprogramma. Een onderbouwing hiervan maakt deel uit van besluiten door 

Gedeputeerde Staten. 

 

De tweede definitie van provinciaal belang richt zich op de noodzakelijkheid van energie-

infrastructuur om vastgesteld provinciaal beleid te realiseren. Voornamelijk bij de volgende 

beleidsthema’s speelt energie-infrastructuur een belangrijke voorwaarde in de realisatie van 

doelstellingen2:  

 

 
2 Uiteraard staan deze beleidsthema’s niet stil. De aanpassing van thematisch beleid vraagt echter niet om een 
herziening van het beleidskader voor energie-infrastructuur. De vermelde beleidsstukken zijn indicatief voor 
provinciaal beleid dat in haar doelstellingen afhankelijk is van de ontwikkeling van het energiesysteem. Bij 
besluitvorming over de provinciale inzet op energie-infrastructuur wordt het meest recent vastgestelde beleid 
gebruikt. 
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Thema  Indicatief vastgesteld beleid    

Hernieuwbare energie  • RES 1.0 Arnhem Nijmegen, Foodvalley, 
Noord-Veluwe en Rivierenland (PS2021-331)  
• RES 1.0 Achterhoek en Cleantech (PS2021-
762)  
• Gelders Klimaatplan 2021-2030 (PS2020-
871)  

Gebouwde omgeving     

Woningbouw  • Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-
FoodValley (PS2021-287)  
• Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen (PS2020-
145) 

Verduurzaming bestaande omgeving  Gelders Klimaatplan 2021-2030 (PS2020-871)  

Mobiliteit  • Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 
Gelderland Overijssel (GO-RAL) 2020-2023 
(PS2020-751)  
• Visie op bereikbaar Gelderland (PS2020-289)  
• Gelders Klimaatplan 2021-2030 (PS2020-
871)  

Economie    

Bedrijventerreinen, industrie en 
vestigingsklimaat  

Bedrijventerreinenprognose, XXL en RPW’s 
(PS2019-790) 

Verduurzaming industrie en bedrijventerreinen  Gelders Klimaatplan 2021-2030 (PS2020-871)  

Verduurzaming glas- en landtuinbouw  Gelders Klimaatplan 2021-2030 (PS2020-871)  

 

4.2 Duurzame energiedragers 

De provinciale inzet in het energiesysteem richt zich op energie-infrastructuurprojecten en 

ontwikkelingen die bestemd zijn voor energiedragers die op een duurzame wijze opgewekt kunnen 

worden. Deze energiedragers zijn elektriciteit, waterstof, warmte en biogas. De energiedragers 

komen overeen met de energiedragers die het Ministerie van EZK benoemt als onderdeel van het 

toekomstige energiesysteem in de kamerbrief Contouren Nationaal plan energiesysteem. Door in 

te zetten op energie-infrastructuur voor energiedragers die duurzaam opgewekt kunnen worden 

zetten wij ons in voor een toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast is de provinciale inzet in 

lijn met de CO2-reductiedoelstellingen van het Gelders Klimaatplan (PS2020-871).  

 

5 Afwegingscriteria 
De uitgangspunten bakenen de provinciale inzet op energie-infrastructuur af. Aan de hand van 

afwegingscriteria kunnen we bepalen waarop onze inzet het meest noodzakelijk is. Deze criteria 

maken dus duidelijk welke energie-infrastructuurprojecten en ontwikkelingen de meeste prioriteit 

hebben.  

 

5.1 Kwalitatieve afweging 

De prioritering van energie-infrastructuurprojecten, die voldoen aan de uitgangspunten van 

paragraaf 4, kent een kwalitatieve beoordeling. Dit is de beste methode om energie-

infrastructuurprojecten vanuit een integraal perspectief te vergelijken. Het maakt het namelijk 

mogelijk om te vergelijken tussen projecten met verschillende energiedragers, -vragers en -

aanbieders; met verschillende voorbereidingsstadia; en met afhankelijkheden van andere 

ontwikkelingen in het energiesysteem. Het is niet mogelijk om een volledig kwantitatieve afweging 

te maken, gezien de onvergelijkbaarheid van energie-infrastructuurprojecten. Denk bijvoorbeeld 

aan de opgave om de maatschappelijke impact van energie-infrastructuurprojecten te vergelijken 
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aan de hand van kwantitatieve vergelijkingscriteria, wanneer de ene bijdraagt aan woningbouw en 

de andere aan verduurzaming van de industrie. Om die reden wordt de uiteindelijke keuze gemaakt 

op basis van kwalitatieve afwegingen, waarbij de projecten worden bekeken aan de hand van 

onderstaande criteria. Het doorlopen van de afwegingscriteria maakt het inzichtelijk welke impact 

de projecten hebben op energetisch en maatschappelijk niveau en of het project realiseerbaar is. 

Dit inzicht ondersteunt bij het nemen van een besluit, op basis van een kwalitatieve afweging, en 

biedt transparantie in het besluitvormingsproces. 

 

5.2 Afwegingscriteria  

De afwegingscriteria zijn onderverdeeld in drie categorieën: energiesysteem, maatschappelijke 

impact en realiseerbaarheid. De categorisering is bedoeld voor een heldere indeling. De categorieën 

kennen geen onderlinge rangorde, noch de afwegingscriteria.  

 

5.2.1 Categorie 1: Energiesysteem 

Bij de eerste categorie gaat het over het belang van het energie-infrastructuurproject voor het 

energiesysteem. Hierbij wordt gekeken naar de impact die het project of de ontwikkeling heeft om 

tot een toekomstbestendig energiesysteem te komen. Het kan hieraan bijdragen door:  

• Uitbreiding of verzwaring van bestaande energie-infrastructuur. 

• Realisatie van energie-infrastructuur voor een energiedrager die nog niet aanwezig is.  

• Inzet van systeemoplossingen die zorgen voor een ontlasting van energie-infrastructuur. 

Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals flexibiliteit en opslag.  

  

Criterium Toelichting Toets 

Bijdrage aan 

energiesysteem 

Het gaat bij dit criterium om de mate 

waarin het energie-

infrastructuurproject zinvol is voor 

het energiesysteem, vanuit een 

technisch oogpunt.  

Toets hoe groot de technische 

bijdrage van het project is aan de 

capaciteit van de energie-

infrastructuur.  

Tijdstip van 

congestie t.o.v. 

verwachte planning 

energie-

infrastructuurproject 

Mogelijk is op bepaalde plekken in de 

energie-infrastructuur een versnelling 

noodzakelijk, gezien de urgentie van 

netcongestie.  

Toets wanneer congestie 

optreedt, indien het project 

vertraagt of niet versneld wordt.  

Positie in 

het energiesysteem 

Het energiesysteem is op 

verschillende niveaus met elkaar 

verbonden. Het kan van meerwaarde 

zijn om op een hoger niveau een 

energie-infrastructuurproject te 

versnellen, doordat het ook op een 

lager niveau meer ruimte biedt. Dit 

gaat uit van het idee om eerst de spin 

in het web aan te pakken.  

Toets wat de positie is van het 

energie-infrastructuurproject 

binnen het energiesysteem en 

welke afhankelijkheden er zijn 

met andere projecten.   

 

5.2.2 Categorie 2: Maatschappelijke impact 

Bij de tweede categorie van afwegingscriteria gaat het om de maatschappelijke impact die het 

energie-infrastructuurproject heeft. Hierbij wordt gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde 

van de functies die tot het voorzieningsgebied behoren.  
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Criterium Toelichting Toets 

Maatschappelijk-

economische impact  

Vanuit een maatschappelijk oogpunt 

kunnen bepaalde energie-

infrastructuurprojecten prioritair zijn, 

vanwege de achterliggende 

functies. Hierbij kijken we naar het 

geheel aan functies die achter een 

energie-infrastructuurproject liggen, 

omdat we als provincie mogen 

prioriteren op het niveau van energie-

infrastructuurprojecten, maar niet op 

individuele aansluitingen.  

Toets welke functies er achter 

het energie-

infrastructuurproject liggen. Dit 

is kwantificeerbaar in 

(geschatte) aantallen woningen, 

maatschappelijk vastgoed, 

industrie en bedrijvigheid, 

mobiliteit en opwek van 

hernieuwbare energie.  

CO2-winst Wanneer gelet op bepaalde thema’s, 

zoals verduurzaming van de industrie, 

kan CO2-winst gebruikt worden om 

de maatschappelijke impact 

te kwantificeren. Dit criterium geldt 

als aanvulling, wanneer projecten 

vergelijkbaar scoren qua 

maatschappelijk-economische impact. 

Toets hoeveel CO2 er bespaard 

kan worden door het energie-

infrastructuurproject. 

 

5.2.3 Categorie 3: Realiseerbaarheid 

De laatste categorie gaat om de realiseerbaarheid van het energie-infrastructuurproject. Deze 

categorie is voornamelijk van belang voor nieuwe ontwikkelingen die niet voortkomen uit 

bestaande investeringsplannen. Van belang bij deze categorie is dat het inzicht biedt in de status 

van planvorming. Bijvoorbeeld het ontbreken van inzicht in de financiële haalbaarheid kan een 

reden zijn om als provincie inzet te tonen om dit inzicht te verkrijgen.  
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Criterium Toelichting Toets 

Financiën Financiën zijn nodig om het energie-

infrastructuurproject uit te 

kunnen voeren. 

Toets of het project 

financieel uitvoerbaar is, dan wel 

bekend is welke 

financiële voorwaarden nodig 

zijn om het realiseerbaar te 

maken. 

Personele capaciteit De beschikbaarheid van 

personele capaciteit is voorwaardelijk 

voor de uitvoering van het energie-

infrastructuurproject.   

Toets of de benodigde personele 

capaciteit beschikbaar is voor de 

uitvoering van het project. 

Commitment 

betrokken partijen 

Betrokken partijen moeten bereid 

zijn om zich in te willen zetten om 

het energie-infrastructuurproject 

te realiseren. 

Toets of de betrokken partijen 

bereidwillig zijn om het project 

te realiseren en indien nodig de 

benodigde investeringen doen, 

bijvoorbeeld wanneer over 

gestapt moet worden van 

energiedrager in 

een productieproces. 

Benodigd inzicht Indien het om een nieuwe ontwikkeling 

gaat, is het van belang dat het 

benodigde inzicht aanwezig is.  

Toets of er voldoende kennis en 

inzicht is om het project te 

realiseren, bijvoorbeeld over de 

technische mogelijkheden van 

een nieuwe systeemoplossing. 

Indien dit niet aanwezig is, 

bekijk wat nodig is om dit 

inzicht te verkrijgen.  

Vergunningen 

en ruimtelijke 

procedures 

Het is van belang dat het energie-

infrastructuurproject 

ruimtelijk inpasbaar is en de 

benodigde vergunningen kan krijgen. 

Toets of de benodigde 

vergunningen en 

ruimtelijke inpassing verkregen 

zijn, dan wel of het mogelijk is 

deze te verkrijgen.  

 

 

6 Provinciale rol 
Provincie Gelderland kan verschillende rollen aannemen in de ontwikkeling van het Gelderse 

energiesysteem, variërend van faciliterend tot regulerend. De rol die aangenomen wordt is 

afhankelijk van het onderdeel waarop provinciale inzet wenselijk is en de mogelijkheden die de 

provincie heeft. De rollen staan beschreven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (PS2018-712). 

 

Provinciale rollen (Omgevingsvisie Gaaf Gelderland) 

• Loslaten: Wij hebben geen bemoeienis met het vraagstuk of het initiatief.  

• Faciliteren: De uitvoering ligt bij anderen. Wij maken het mede mogelijk. 

• Stimuleren: De realisatie ligt bij anderen. Wij helpen met mogelijkheden om anderen 

in beweging te krijgen of houden. 

• Regisseren: Andere partijen spelen een rol bij het initiatief, maar wij hechten er, 

gegeven onze visie, aan de regie te voeren over het resultaat. 
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• Reguleren: Wij hechten, gegeven onze visie, dermate aan het vraagstuk of initiatief dat 

wij daar via regelgeving en de daaruit voorvloeiende acties (vergunning, handhaving, 

inpassing) direct invloed op uitoefenen. 

 

6.1 Provinciale regierol  

De rol van de netbeheerders wordt niet overgenomen. Zij blijven aan zet en verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling en realisatie van energie-infrastructuur. Echter kunnen zij geen maatschappelijke 

keuzes maken, omdat zij geen democratische legitimiteit kennen. Het is daarom wenselijk dat de 

overheid keuzes maakt in de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het energiesysteem, 

op het moment dat de netbeheerders tegen knelpunten aanlopen. De provincie is een 

overheidsniveau dat deze schoen past, omdat zij de verbinding kan leggen tussen lokale en 

regionale knelpunten en het landelijke energiesysteem. De provincie neemt daarom een 

regisserende rol aan om de samenwerking tussen gemeenten, regio’s, netbeheerders en provincie te 

laten slagen. Dit is bijvoorbeeld op het gebied van stroomlijnen van procedures en het gezamenlijk 

integraal programmeren van energie-infrastructuur. Ieder behoudt daarbij zijn eigen mandaat en 

bevoegdheden. Het ontwikkelen van een toekomstbestendig energiesysteem is voorwaardelijk voor 

onze provinciale doelstellingen, daarom voeren wij de regie.  

 

6.2 Faciliterende en stimulerende rol 

In de samenwerking met netbeheerders en medeoverheden neemt de provincie een regierol aan om 

te werken aan een toekomstbestendig energiesysteem. Op verschillende onderdelen in de 

uitvoering past de provincie echter een faciliterende of stimulerende rol beter. Dit is het geval als de 

uitvoering of verantwoordelijkheid bij een andere partij ligt. Bijvoorbeeld wanneer private partijen 

systeemoplossingen, zoals batterijopslag, inzetten om hun uitbreiding of verduurzaming te 

realiseren. Of bijvoorbeeld door het aanjagen van flexibiliteit binnen onze netwerkkringen om de 

energie-infrastructuur te ontlasten. Bij dergelijke initiatieven kan de provincie faciliteren of 

stimuleren, maar kent zij geen regisserende rol.  

 

6.3 Regulerende rol  

De provincie kan overgaan op een regulerende rol op het gebied van ruimtelijke procedures, 

wanneer een zwaardere provinciale rol wenselijk is. Dit kan helpen om de realisatie van energie-

infrastructuurprojecten te versnellen. De volgende paragraaf beschrijft op welke wijze de provincie 

ruimtelijk instrumentarium vanuit een regulerende rol kan inzetten.  

 

7 Provinciaal instrumentarium  
Provincie Gelderland kan verschillende instrumenten inzetten om de ontwikkeling naar een 

toekomstbestendig energiesysteem mogelijk te maken. Bij een faciliterende, stimulerende of 

regisserende rol behoren instrumenten die realisatie door andere partijen mogelijk maken. 

Hieronder volgen provinciale instrumenten die passen bij deze rollen.  

  

Provinciale inzet op Instrument 

Betrokkenheid en/of wet- en regelgeving 
van landelijke overheid 

Lobby 

Financiering Subsidie, fondsen, leningen en garantstellingen 

Kennis vergroten Onderzoek 

Samenwerking versterken Procesondersteuning en procesregie 

Voortgang en resultaten volgen Monitoring 

 



 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

7.1 Ruimtelijk instrumentarium  

De provincie kan een regulerende rol aannemen door ruimtelijk instrumentarium in te zetten, 

wanneer reguliere processen leiden tot een groot knelpunt in het energiesysteem en een zwaardere 

provinciale rol versnelling biedt. Het gaat daarbij om de mogelijkheid om een Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) op te stellen (Wet ruimtelijke ordening, paragraaf 3.5.1)3. 

 

De Energie-infrastructuurladder, naar analogie met de Windladder (PS2021-868), maakt duidelijk 

welke stappen doorlopen worden voordat overgegaan wordt op het inzetten van ruimtelijk 

instrumentarium. De Energie-infrastructuurladder is te vinden in de bijlage. De stappen zijn 

vergelijkbaar met de Windladder.  

 

Als uitgangspunt, onder andere vanuit de Omgevingswet, ligt het ruimtelijk gezag bij de gemeenten 

voor de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuurprojecten. Als er versnelling van 

ruimtelijke procedures nodig is, en het project van provinciaal belang is, kan de provincie overgaan 

op een faciliterende en stimulerende rol. De provincie faciliteert en stimuleert de gesprekken met 

de betrokken partijen. De gemeenten zijn daarbij nog steeds aan zet voor de ruimtelijke 

procedures. Als er met de gemeenten niet tot een oplossing wordt gekomen, wordt het gesprek in 

regioverband gevoerd. De regio heeft geen bevoegdheid om besluiten te nemen over ruimtelijke 

procedures, maar geldt wel als een gremium om het gesprek te voeren. Mogelijk wordt in 

regioverband een oplossing gevonden of wil de betreffende gemeente alsnog de ruimtelijke 

procedure oppakken door het gevoerde gesprek. Pas als de regio geen soelaas biedt, neemt de 

provincie een besluit over het aannemen van een regulerende rol op de ruimtelijke inpassing. Het 

PIP4 is het ultimum remedium. We zetten zo lang mogelijk in op samenwerking met de gemeente 

en regio, maar pakken onze regulerende rol als dit uiteindelijk nodig is. Dit geldt voor energie-

infrastructuurprojecten van provinciaal belang, zoals beschreven onder uitgangspunten (paragraaf 

4) en afwegingscriteria (paragraaf 5), bijvoorbeeld onderstations.  

 

 

 
3 Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt wordt het Provinciaal Inpassingsplan vervangen door het 
projectbesluit.  
4 Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt wordt het Provinciaal Inpassingsplan vervangen door het 
projectbesluit.  


