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Actualisatie participatieplan Programma Energiehoofdstructuur 
 
Over dit document 
Dit is de actualisatie van het participatieplan integrale effectenanalyse (IEA) van het Programma 
Energie Hoofdstructuur (PEH). In het participatieplan leest u hoe het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
de participatie om tot een gedragen Programma te komen hebben vormgegeven. Het plan kunt 
u hier downloaden: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/05/Participatieplan-Integrale-
effectenanalyse-Programma-Energiehoofdstructuur-fase-concept-NRD-20210507.pdf  
 

 
Inleiding 
Het originele participatieplan is op 30 april 2021 gepubliceerd en ter inzage gelegd, samen met de 
concept-NRD. In het participatieplan staat het doel van de participatie en de samenstelling van de 
verschillende overleggen die in deze actualisatie staan beschreven. Het participatieplan 
actualiseren we elke projectfase en we maken per fase een participatieverslag.  
 
We onderscheiden drie fasen: 
1. Fase start-definitieve NRD 
2. Fase IEA (alternatievenontwikkeling en effectbeoordeling) 
3. Fase afweging 
 
De actualisatie van het participatieplan voor de Fase IEA publiceren we samen met de Nota van 
Antwoord die hoort bij de concept-NRD en het participatieverslag van Fase 1. 
 
Aanpak participatie fase IEA (actualisatie paragraaf 2.3) 
De fase IEA start met het uitwerken van de alternatieven 2050. Hiertoe ondernemen wij 
verschillende stappen. 
 
Expertsessies 
Na de ter inzagelegging van de concept-NRD worden aanvullende expertsessies voor specifieke 
inhoudelijke onderwerpen (zoals windenergie of flexibel aanbod) gehouden om de 
hoofdlijnen/uitgangspunten voor de alternatieven inhoudelijk uit te werken. 
 
De Inhoudelijke Werkgroep IEA wordt voorafgaand aan de regiosessies geconsulteerd over de 
opbouw van de alternatieven, de ruimtelijke logica en aannames die worden gedaan om de 
alternatieven op te stellen. 
 
Regiosessies 
Vervolgens worden in september in 6 landsdelen regiosessies georganiseerd. De plek van deze 
regiosessies in de totstandkoming van het Programma Energiehoofdstructuur is het toetsen van de 
inhoudelijke hoofdlijnen/uitgangspunten aan de gebiedsgerichte kennis en expertise van regionale 
stakeholders. We denken hierbij primair aan professionals die actief zijn bij de energie-
infrastructuur, de Regionale Energiestrategieën en bij de omgevingsagenda’s of ander ruimtelijke 
ordeningsexperts. Het onderwerp van deze bijenkomsten is zijn de verschillende ruimtelijke 
alternatieven voor het jaar 2050. Het doel van de bijeenkomsten is: 
• het toetsen van de methodiek, algemene uitgangspunten en aannames die gehanteerd worden 

in de aanpak voor de IEA van het PEH. 
• het voldoende dekken van gebied specifieke vragen, belemmeringen en regionale ambities in 

de opbouw van de alternatieven voor 2050. 
 
De organisatie van omgevingssessies sluit aan bij de ambitie om het PEH de uitkomst te maken 
van een intensief proces van samenwerking tussen overheden, netbeheerders en andere 
stakeholders. Provincies hebben in een zienswijze op de concept-NRD aangegeven dat zij graag 
intensief betrokken worden in het vervolgtraject. Ook hier sluiten de regiosessies op aan. 
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De indeling van landsdelen is gebaseerd op de indeling van de Omgevingsagenda’s. Voor Zeeland 
wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd in verband met het industriecluster in die provincie. 
Vanaf september kunt u zich via deze website aanmelden voor de bijeenkomst in uw regio: 
• Woensdag 15 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noordwest-Nederland (Noord-Holland, 

Utrecht, Flevoland) 
• donderdag 16 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Noord-Nederland (Friesland, Groningen, 

Drenthe) 
• Vrijdag 17 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zeeland (Zeeland) 
• Dinsdag 21 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Zuid-Holland (Zuid-Holland) 
• Woensdag 22 september 2021 - (09:30 - 12:30) - Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel) 
• Dinsdag 28 september 2021 - (09:30 -12:30) - Zuid-Nederland (Brabant, Limburg) 
 
Besluitvorming over de opbouw van de alternatieven 
Na de regiosessies worden de uitgangspunten voor de alternatieven 2050 voorgelegd aan de 
mede-overheden voor besluitvorming. Voordat de besluitvorming in het Opdrachtgevend Beraad 
RES plaats vindt in november, zullen de inhoudelijke commissies Klimaat en Energie van VNG en 
IPO geconsulteerd worden.  
 
Na vaststellen van de uitgangspunten voor de alternatieven 
Na de besluitvorming, wordt de opbouw van de alternatieven opgeleverd aan de netbeheerders 
voor een doorrekening (naar verwachting eind november). De netbeheerders zullen deze dan gaan 
berekenen op welke knelpunten optreden voor de energie-infrastructuur. Voor de doorrekeningen 
zijn naar verwachting ongeveer 2 maanden doorlooptijd nodig. 
 
Na de doorrekeningen is er zicht op de knelpunten, starten we met het opstellen van het 
beoordelingskader en met de alternatieven voor 2030. We willen opnieuw stakeholders-
bijeenkomsten voor professionals organiseren om ook deze producten te toetsen. Ook in deze fase 
zal er weer gelegenheid zijn om aan te sluiten bij één of meer openbaar toegankelijke 
bijeenkomsten met als doelgroep de professionals uit het domein van energie en ruimtelijke 
ordening. Mensen die bij eerdere bijeenkomsten zijn geweest worden weer uitgenodigd en het 
wordt aangekondigd op onze website. Via de projectpagina van Bureau Energieprojecten blijft u op 
de hoogte van de stand van zaken. Zie: https://www.rvo.nl/programma-energiehoofdstructuur.  
 
Nadat er meer bekend is over de vormgeving van de alternatieven 2050 is het ook tijd om de  
Reflectiegroep weer bijeen te brengen om vooruit te kijken aan de hand van strategische 
dilemma’s. Ook zullen de besluitvormingstappen van de alternatieven 2050 herhaald worden voor 
de alternatieven 2030. 
 
Participatieverslag  
Aan het einde van de IEA fase wordt een participatieverslag op de projectpagina (zie kopje online) 
gepubliceerd. 
 
Ter inzagelegging IEA 
Zodra de Integrale effectenanalyse klaar is, zal deze ook weer, samen met het ontwerp Programma 
Energiehoofdstructuur en het participatieverslag, ter inzage komen te liggen. Hierop kunt u dan uw 
zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt aangekondigd in 
onder andere regionale bladen en op deze website. 
 
 
Vooruitblik Fase 3: afweging 
We onderzoeken wat een goede vorm van participatie is voor omwonenden en algemeen publiek bij 
het PEH die past bij de technische aard van de berekeningen en ruimtelijke voorwaarden die 
onderdeel zijn van het programma. Dit zal terugkomen bij fase 3, nadat de meest technische 
berekeningen en onderzoeken zijn afgerond, maar voordat besluiten zijn genomen. 
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