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Er wordt in een provincie/regio hard gewerkt aan duurzaamheidsambities. 
Zonneparken worden gepland en industrie, woningbouw en mobiliteit zijn aan het 
verduurzamen.

Deze ontwikkelingen vragen om veranderingen van het energienetwerk. Momenteel 
kan de verandering van het energienetwerk de ontwikkelingen niet bijhouden. 
Zonneparken, industrie, mobiliteit en woonwijken kunnen (binnenkort of nu al) niet 
meer worden aangesloten omdat er geen netcapaciteit beschikbaar is.

Overheden en netbeheerders signaleren dat integraal programmeren nodig is om 
maatschappelijke keuzes over prioritering te maken en het energiesysteem (opwek, 
afname, infra, flex en ruimtelijk) stapsgewijs klaar te maken voor de toekomst.

Provincies nemen het initiatief voor het opstarten van de programmeercyclus en het 
inrichten van een werkorganisatie. Overheden en netbeheerders maken afspraken en 
komen gezamenlijk tot een scope, doel en proces, projectorganisatie, planning op 
hoofdlijnen, en escalatiemechanismen. Daarnaast spreken ze allemaal commitment uit 
om samen het proces van integraal programmeren te gaan doorlopen.

De uitkomst van deze fase is een gedragen startnotitie. Deze wordt bestuurlijk 
vastgesteld door in ieder geval Gedeputeerde Staten en netbeheerder(s). Gemeenten 
bepalen voor zich of zij de startnotitie laten vaststellen in de raad.

Voorbeeld

10 2 3 4 5Stap 0 – Opstart programmeercyclus

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



0 2 3 4 510 2 3 4 5

ActiviteitenInput Output

Gezamenlijk proces 
uitlijnen en organisatie 

inrichten

Gezamenlijk commitment 
uitspreken over het 

programmeren

Doel: Overeenstemming over de scope en het doel van het integraal programmeren, en overeenstemming over het te doorlopen proces. En het creëren van een 
gezamenlijk belang. Het (beginnen te) spreken van dezelfde taal.

Startnotitie

Partijen Bestuurlijk besluit

Startnotitie vaststellen en 
gezamenlijk commitment 

uitspreken

Gezamenlijk doorleven 
wat programmeren en 

prioriteren betekent

Dit groeidocument

Provincie, gemeenten, 
netbeheerders

Stap 0 – Input, activiteiten, output
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Overheden, netbeheerders en kennisinstellingen inventariseren 
gezamenlijk de voorziene ontwikkelingen in de regio op basis van o.a. 
sectorale plannen, omgevingsbeleid en investeringsplannen. Deze 
inzichten worden zoveel mogelijk gespecificeerd in tijd en locatie en geduid 
in een vraagarticulatie. Ook worden de (on)zekerheden van deze 
ontwikkelingen geduid. 

In deze regio zijn er in drie gebieden ontwikkelingen voorzien:

Gebied Links
• 2024: Grote woningbouw opgave 
• 2026: Vestiging nieuwe (duurzame) industrie

Gebied Midden
• 2023: Ontwikkeling zonneparken

Gebied Rechts
• 2025: Elektrificatie industrie
• 2024: Zon op industriële daken
• 2025: Tanklocatie voor E- of H2- trucks

Ook worden er in deze fase afspraken gemaakt over data-uitwisseling en 
eigenaarschap.

Voorbeeld

Stap 1 – Verkrijgen van inzicht
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Investeringsplannen/
beslissingen

Sectorale plannen

ActiviteitenInput Output

Afstemming data-
uitwisseling en 
eigenaarschap

Bundelen van 
voorziene 

ontwikkelingen en 
waarderen 

onzekerheden

Doel: Overzicht en overeenstemming over mee te nemen beleid en ontwikkelingen met impact op het energiesysteem.

Voorziene 
ontwikkelingen

Data en kaarten

Partijen

Besluit

Overeenstemming over te 
gebruiken informatie

Verkenningen 
(systeemstudies, 

II3050, etc.)

Omgevingsbeleid

(Inter)nationale 
kaders

Netbeheerders, gemeenten, 
provincie, kennisinstellingen

Stap 1 – Verkrijgen van inzicht
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Overheden en netbeheerders stellen gezamenlijk een energievisie op. Hierin 
worden beleidsdoelstellingen en (gewenste) ontwikkelingen in het energiesysteem 
vastgelegd. Deze visie kent veel verschillende verschijningsvormen: hij kan heel 
concreet en richtinggevend zijn over specifieke locaties, of juist wat abstracter met 
vooral algemene principes. Daarnaast wordt er een afwegingskader vastgesteld, 
dat ze gebruiken om de ontwikkelvarianten op te beoordelen in stap 4. Hierbij 
wordt het nationale afwegingskader (gereed zomer 2022) als uitgangspunt 
genomen en deze wordt verbijzonderd waar nodig.

Voorbeeld elementen in visie:
• Woningbouwopgave heeft hoge prioriteit in gebied X
• Geen mono-gebruik van ruimte en energie-infrastructuur
• Waterstof alleen voor industrie en zware mobiliteit

Voorbeeld elementen in afwegingkader:
• Impact op doelbereik van plannen (bijv. aantal woningen dat mogelijk wordt 

gemaakt, of hoeveelheid verduurzaming in de industrie)
• Claim op nationale infra 
• Haalbaarheid
• Maatschappelijk kosten/baten

De visie en het afwegingskader worden bestuurlijk vastgesteld.

Voorbeeld

Stap 2 – Opstellen energievisie/spelregels
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Provincie, gemeenten, 
netbeheerders

ActiviteitenInput Output

Doel: 2A Energievisie: Overeenstemming over de te realiseren beleidsdoelstellingen en (gewenste) ontwikkelingen in het energiesysteem.
2B Afwegingskader: Overeenstemming over randvoorwaarden voor de ontwikkelvarianten en een afwegingskader waarop de ontwikkelvarianten in stap 4 worden 
beoordeeld.

Partijen

Vaststelling energievisie en 
afwegingskader

Besluit

Voorziene 
ontwikkelingen 

(stap 1)

2B. Bepalen (uitvoerbare) 
criteria en weging criteria 

in afwegingskader

2A. Bepalen visie op 
gewenste ontwikkelingen 

binnen het energiesysteem

Energievisie

Afwegingskader

Stap 2 – Opstellen energievisie/spelregels
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Netbeheerders ontwerpen, samen met gemeenten en provincie, een aantal 
varianten voor de ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Marktpartijen 
kunnen worden betrokken voor het inbrengen van innovatieve alternatieven voor 
‘traditionele’ netuitbreidingen.

In deze regio zijn drie uitbreidingen denkbaar (mogelijke uitbreidingen kunnen 
verschillen in concreetheid):
A: Uitbreiding elektriciteitsnet in gebied rechts. Maakt duurzame opwek, industrie 
en E-mobiliteit mogelijk in dit gebied. 
B: Geen uitbreiding elektriciteitsnet, wel investeringen in elektrolysers en 
koppeling H2-backbone in gebied rechts. Maakt verduurzaming van de industrie 
mogelijk en ontlast het elektriciteitsnet waardoor meer lokale ontwikkelingen 
mogelijk zijn. 
C: Uitbreiding elektriciteitsnet in gebied links. Maakt woningbouw en industrie 
mogelijk in dit gebied. 

Infrastructuur naar het zonnepark in gebied midden maakt geen deel uit van de 
ontwikkelvarianten, omdat dit mono-gebruik van ruimte en energie-infrastructuur 
is en dus niet in lijn is met de energievisie.

Het blijkt haalbaar om twee van de drie uitbreidingen te realiseren. Dus er zijn nu 3 
mogelijke ontwikkelvarianten: A+B, B+C, A+C.

Voorbeeld

Stap 3 – Ontwerpen ontwikkelvarianten
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Netbeheerders, gemeenten, 
provincies, marktpartijen

ActiviteitenInput Output

Doel: Ontwikkelen van een aantal logische en maakbare varianten voor de ontwikkeling van de energie-infrastructuur (incl. flexopties en conversie) in relatie tot 
ruimtelijke en economische ontwikkeling, met een beschrijving van de effecten van deze varianten op de gewenste ontwikkelingen in de regio.

Partijen
Keuze realistische 

ontwikkelvarianten voor 
stap 4 

Besluit

Energievisie
(stap 2)

Voorziene ontwikkelingen 
(stap 1)

Duiding impact van 
ontwikkelvarianten

In kaart brengen van 
mogelijke 

ontwikkelvarianten 
energiesysteem

Ontwikkelvariant 1

Ontwikkelvariant 2

Ontwikkelvariant …

Stap 3 – Ontwerpen ontwikkelvarianten
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De ontwikkelvarianten worden gescoord op de elementen uit het afwegingkader 
(uit stap 2) aan de hand van een zo objectief mogelijke analyse. Deze analyse 
wordt gemaakt door de werkorganisatie pMIEK, die de verschillende 
ontwikkelvarianten/projecten met elkaar vergelijkt. Bestuurlijk kunnen 
vervolgens, op basis van deze analyse, keuzes worden gemaakt over varianten en 
projecten: welke projecten zijn prioritair voor deze regio? De bestuurlijke keuzes 
worden vervolgens doorvertaald naar de programmering van investeringen in 
energie-infrastructuur en voor (aanpassing van) ruimtelijke en sectorale plannen. 

In de onderstaande tabel zijn de criteria uit de Handreiking Afwegingskader 
genomen (bijlage 9)

0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

A-B
B-A
C

A

++

B

+-

C

+

Stap 4 – Afwegen en keuze variant
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Criterium Type criteria

A. Maatschappelijk doelbereik Maatschappelijke waarde

B. Aansluiting energievisie Systeemtoets

C. Energie-infra efficiëntie Systeemtoets

D. Energiesysteem 

alternatieven

Systeemtoets

E. Maatschappelijke effecten Maatschappelijke waarde

F. Ruimtelijke inpasbaarheid Realiseerbaarheid

G. Uitvoerbaarheid overig Realiseerbaarheid

H. Omvang kosten n.v.t.



0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

Provincie, gemeenten, 
netbeheerders

ActiviteitenInput Output

Doel: Keuze voor één ontwikkelvariant die richtinggevend is voor programmering van investeringen in nieuwe energie-infrastructuur en voor 
ruimtelijke en sectorale plannen. 

Partijen

Vaststellen ontwikkelvariant 
door bestuurders

Besluit

Een politiek-bestuurlijke 
keuze maken tussen de 

verschillende varianten uit 
stap 3, op basis van de 

‘scores’

Scoren van 
ontwikkelvarianten aan de 

hand van een objectieve 
analyse

Ontwikkelvariant 1

Ontwikkelvariant 2

Ontwikkelvariant …

Afwegingskader (stap 2)

Stap 4 – Afwegen en keuze variant

pMIEK
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A-B
B-A
C

Na keuze voor variant A+B wordt deze variant doorvertaald naar beleid van 
overheden, investeringsbeslissingen van netbeheerders, en evt. acties van 
marktpartijen (bijv. realisatie flexopties). Alle deelnemende partijen committeren zich 
eraan de programmeringsafspraken te vertalen naar investeringsplannen, sectoraal 
beleid en omgevingsbeleid. In bepaalde gevallen zal de realiteit erom vragen om in de 
borging af te wijken van de gemaakte afspraken. Wijzigingen in de programmering 
worden gezamenlijk gemaakt.

Voor deze regio betekent dit:
• De omgevingsvisies van enkele gemeenten en de provincie moet worden 

aangepast om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in gebied links mogelijk 
te maken.  

• Er wordt een omgevingsprogramma opgesteld om afspraken te maken over 
versnelde realisatie van de nieuwe energie-infrastructuur, inclusief inzet van een 
provinciaal inpassingsplan/projectbesluit voor de uitbreidingen in gebied links en 
gebied recht. 

• De RES wordt aangepast omdat er voorlopig geen infrastructuur wordt aangelegd 
in de richting van het geplande zonnepark in gebied midden. 

• Netbeheerders nemen de uitbreidingsinvesteringen uit variant A+B op in hun 
investeringsplannen en investeringsbeslissingen.

Tijdens het borgen van de plannen in instrumenten voeren partijen halfjaarlijks 
een gezamenlijk toets uit of de borging naar behoren verloopt.

Voorbeeld

Stap 5 – Borgen en uitvoeren

14Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



0 1 2 3 4 5

Provincie, gemeenten, 
netbeheerders

ActiviteitenInput Output

Doel: Borging van de programmering uit stap 4 in formeel instrumentarium. 

Partijen
Per organisatie 

besluitvorming in formeel 
instrumentarium

Besluit

Keuze voor 
ontwikkelvariant  (stap 4)

Borging in ruimtelijke plannen 
(omgevingsvisies, -plannen, etc.)

Borging in sectorale plannen 
(RES, CES, RMP, etc.)

Borging in 
investeringsplannen/beslissingen

Herijkte ruimtelijke 
plannen 

Herijkte sectorale plannen

Herijkte investerings-
plannen/beslissingen

Monitoring en 
gezamenlijke toets

Stap 5 – Borgen en uitvoeren

PEI
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Terminologie
Er zijn op dit moment verschillende termen in omloop voor de provinciale/regionale 
programmering: REIS, Programmeren en Prioriteren (P&P), Regionaal MIEK (RIEK), etc. 
We stellen voor om één set aan termen te gebruiken en deze zoveel mogelijk te 
spiegelen aan de terminologie die op nationaal niveau wordt gebruikt. 

Voorgestelde afspraken:
In elke provincie stellen provincie, gemeenten en netbeheerder(s) een Werkgroep 
Integraal Programmeren (WIP) in. De werkgroep staat aan de lat voor de aanpak van 
huidige (korte termijn) netcongestie kwesties en ontwikkelt daarnaast onderstaande 
producten:
• Energievisie: voor het in richtinggevende principes vastleggen van 

beleidsdoelstellingen en (gewenste) ontwikkelingen in het energiesysteem.
• Provinciaal MIEK: politiek/maatschappelijke overeenstemming over prioritaire 

regionale energie-infrastructuur, passend in, en versnellend voor, het toekomstige 
energiesysteem. Geldt als evenknie van het kaderstellende nationaal MIEK. Het 
provinciale MIEK is mogelijk voedend aan het nationale MIEK vanuit de regionale 
schaalniveaus.

• Programma Energie-Infrastructuur (PEI): voor borging van de keuzes uit het 
programmeringsproces in het omgevingsbeleid van decentrale overheden en het 
stroomlijnen van de ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur.

• Afwegingskader: nodig om energie-infrastructuur investeringen te kunnen 
programmeren en behulpzaam bij het prioriteren, waarbij het nationale uniforme 
afwegingskader (nog i.o.) als basis dient.

In de landelijke werkgroep integraal programmeren (WIP) wordt de opzet van deze 
producten verder (inhoudelijk) uitgewerkt.

Rolverdeling
De sturing op de regionale energie-infrastructuur is een proces waarin Rijk, provincies, 
gemeenten en netbeheerder(s) ieder vanuit de eigen posities en verantwoordelijkheden 
een belangrijke rol hebben. Zij zijn zich ervan bewust dat alleen in gezamenlijkheid 
effectief oplossingen kunnen worden gevonden die met draagvlak en slagvaardigheid 
kunnen worden geïmplementeerd. 

Voorgestelde afspraken:
• Provincie, gemeenten en netbeheerders dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

voor het programmeringsproces. Daarmee worden ieders belangen geborgd in het 
proces.

• Regie op regionale energie-infrastructuur is hard nodig. Provincies nemen hierin het 
voortouw en zijn hierop aanspreekbaar voor partners. Deze rol richt zich primair op 
het organiseren van het proces, het bij elkaar brengen van partijen en het komen tot 
een gezamenlijke gedragen programmering en aanpak voor acute (korte termijn) 
netcongestie issues. 

De gezamenlijke beelden van EZK, BZK, IPO, VNG en NBNL over de (toekomstige) governance van de programmering van regionale energie-infrastructuur wordt in deze bijlage 
gedeeld. Het is een stap-voor-stap-benadering waarbij wordt voortgebouwd op de goede ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan met o.a. de RES’en en de CES’en én op de 
acties die afgelopen tijd al in diverse provincies zijn genomen in samenwerking met o.a. gemeenten en netbeheerders. Het betreft afspraken over de volgende zes punten: 
terminologie, rolverdeling, schaalniveau, besluitvorming, samenhang tussen nationaal en regionaal/provinciaal niveau en randvoorwaarden. 

17

Afspraken governance regionaal programmeren (1/4)

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



• Provincies nemen het voortouw om samen met gemeenten en netbeheerder(s) te 
komen tot een startnotitie. Alle gemeenten in een provincie worden hiervoor 
benaderd. Hierin worden werkafspraken gemaakt over de uitgangspunten, het 
schaalniveau, de betrokken partijen, de werkorganisatie, besluitvorming, het 
opleveren van de producten (zie punt 1), de planning en de monitoring. Gezien de 
urgentie is het van belang dat dit zorgvuldig gebeurt én dat tempo wordt behouden. 
De handreiking startnotitie (bijlage 4) beschrijft de elementen van de startnotitie en 
wordt gedeeld met alle provincies en gemeenten.

• Provincies en gemeenten borgen de uitkomsten van de programmering voor zover 
nodig in omgevingsbeleid (en overig beleid) en spannen zich in om de aanleg van de 
energie-infrastructuur soepel te laten verlopen. Netbeheerders borgen de uitkomsten 
van de programmering in hun investeringsplannen. 

• Zowel netbeheerders als decentrale overheden volgen bij de borging in principe de 
keuzes voortkomend uit het programmeren. Indien netbeheerders of overheden 
daarvan afwijken, doen zij dat in intensieve en vroegtijdige afstemming met de 
andere betrokken partijen. 

Schaalniveau
Programmering is meerschalig: nationaal, provinciaal/regionaal en lokaal is 
programmering nodig. Voor het nationale en het lokale schaalniveau zijn de ‘grenzen’ 
helder. Deze notitie focust op het provinciale/regionale schaalniveau, die een schakel 
vormt met het nationale en lokale niveau, waarbinnen verschillende schaalniveaus 
denkbaar zijn:
• In sommige gebieden ligt het provinciale schaalniveau voor de hand, zeker waar de 

provincieschaal samenvalt met de RES-schaal. Bijv. in Fryslân en Drenthe. Of waar de 
provincie al mandaat heeft opgehaald bij gemeenten en regio’s, zoals in Noord-
Brabant.

• In sommige gebieden ligt de RES-regioschaal voor de hand, zeker waar het wat 
grotere RES-regio’s betreft die al een stevige samenwerking kennen en die zich al 
met de energie-infrastructuur bezighouden. Wanneer gekozen wordt voor deze 
schaal zal er wel uitdrukkelijk aandacht moeten zijn voor het borgen van een integrale 
belangenafweging (ook industrie, mobiliteit, landbouw, wonen) en voor het aanhaken 
van de bijbehorende sectoren. 

• In sommige gebieden zullen zowel RES-regio als provincieschaal geen uitkomst 
bieden. Bijv. wanneer RES-regio’s te klein zijn om effectief te kunnen programmeren, 
wanneer de provincieschaal te groot is voor een intensief gezamenlijk proces en/of 
waar andere opgaven dominanter zijn dan de RES. In dat geval bieden mogelijk 
andere (al bestaande) regionale samenwerkingen uitkomst.  

Goed om daarbij te beseffen dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen het 
organiseren van de samenwerking (werkorganisatie) en wat waar wordt besloten 
(besluitvorming).

Voorgestelde afspraken:
• Provincie, gemeenten en netbeheerder(s) kiezen een logische regio-indeling voor het 

programmeren – als onderdeel van de startnotitie. Ze maken daarbij zoveel mogelijk 
gebruik van de kracht van bestaande samenwerkingsverbanden.

• Indien in een provincie wordt gekozen voor een werkorganisatie op een kleinere 
schaal dan provinciegrens is randvoorwaardelijk dat de producten uit deze regio’s 
worden gebundeld naar één provinciaal energievisie, MIEK, PEI en afwegingskader. 
Dit om te borgen dat optimaal geschakeld kan worden tussen het 
regionale/provinciale niveau en het nationale niveau. De provincie pakt hiervoor de 
verantwoordelijkheid.
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Besluitvorming
Uitgangspunt is dat partijen streven naar overeenstemming over de programmering tussen 
gemeenten, provincie en netbeheerder(s). Wanneer dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt, 
bijvoorbeeld vanwege onverenigbare belangenverschillen, kan escalatie nodig zijn via het 
Huis van Thorbecke (waarbij wordt teruggevallen op de formele bevoegdheden). Het 
voorkomen dan wel goed begeleiden van escalatie vraagt de nodige aandacht als er sprake 
is belangrijke (bestuurlijke) keuzes met tegengestelde belangen.  

Voorgestelde afspraken:
• Ieder programmeringsproces wordt ingericht als samenwerkingsproces met het oog op 

het bereiken van overeenstemming tussen provincie, gemeenten en netbeheerders. Dit 
vraagt van de partijen:

o een aanpak waar gezamenlijkheid centraal staat en waarbij gebruikt gemaakt 
worden van de kracht van bestaande structuren;

o een actieve inbreng van plannen en ontwikkelingen en basishouding om te 
werken maatschappelijke belangen, óók als deze gemeente of provincie 
overstijgend zijn;

o transparantie over hoe opvolging wordt gegeven aan gemaakte afspraken, zowel 
richting beleid als richting investeringsplannen;

o transparantie op welke investeringen prioritering mogelijk is.
• Bij een gebrek aan overeenstemming initieert de provincie een bestuurlijk overleg, 

waarin partijen gezamenlijk zoeken naar een bestuurlijke oplossing vanuit de 
maatschappelijke opgave. 

• Wanneer geen volledige bestuurlijke overeenstemming kan worden bereikt kan op 
transparante wijze het instrument van de PIP/projectbesluit ingezet. Een instrument dat 
overigens ook vrijwillig – bij bestuurlijke overeenstemming – kan worden ingezet.

• Wanneer er tussen provincies of tussen provincie en Rijk ingewikkeldheden ontstaan –
bijv. over provincie-overschrijdende verbindingen – dan kunnen provincie, Rijk of 
netbeheerders een bestuurlijk overleg initiëren waarin partijen gezamenlijk zoeken naar 
een bestuurlijke oplossing.

Samenhang tussen nationaal en regionaal/provinciaal niveau
De programmeringen op nationaal niveau en provinciaal/regionaal niveau kennen een 
sterke samenhang. Investeringen in de hoofdinfrastructuur hebben impact op de 
onderliggende infra en vice versa. Zowel inhoudelijk als qua governance dienen beide 
sporen goed op elkaar aan te sluiten. 

Voorgestelde afspraken:
• Het Rijk, IPO, VNG en NBNL werken de samenhang tussen de programmering op 

nationaal en op provinciaal/regionaal niveau uit via de WIP werkgroep. De WIP 
rapporteert aan en wordt aangestuurd door het Interbestuurlijk MT (IMT) 
Energiesysteem bestaande uit MT-leden namens EZK, BZK, IPO, VNG en NBNL. 
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• Het IMT Energiesysteem dient tevens als voorportaal voor het BO K&E dan wel het BO 
MIEK. Het legt eventuele besluitvorming voor aan het BO K&E waar het beleidskwesties 
inzake het energiesysteem betreft en aan het BO MIEK waar het uitvoeringskwesties 
betreft waar de ontwikkeling van de regionale energie-infrastructuur raakt aan de 
landelijke schaal. Het IMT stuurt zodoende op samenhang.

• EZK werkt samen met andere departementen en IPO, VNG en NBNL aan een 
afwegingskader voor het nationale MIEK, welke doorwerking heeft naar het provinciaal 
MIEK. Er blijft voldoende ruimte voor provincie/regio specifieke prioriteiten, maar te 
grote afwijkingen tussen de afwegingskaders kunnen de realisatie van de infrastructuur 
bemoeilijken. 

• De planning van het provinciale/regionale programmeringsproces houdt rekening met de 
deadlines van de investeringsplannen van de netbeheerders en de cycli/voeding vanuit de 
nationale kaders (nationaal MIEK, NPE, etc.).

Randvoorwaarden
Wet- en regelgeving mogen geen onnodige belemmeringen geven voor een goede 
uitvoering van het programmeringsproces op regionale energie-infrastructuur. Daarnaast 
dienen decentrale overheden en netbeheerder(s) voldoende middelen te hebben om 
uitvoering en investeringen te kunnen bekostigen. 
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Ondersteund door:

Aansluiting sectorale plannen
Bijlage 3 bij Groeidocument Integraal Programmeren

http://www.groenlicht.nl/


Vervangings- en 
onderhoudsopgave

0. Opstart 
programmeer-

cyclus

1. Verkrijgen van 
inzicht

2. Opstellen 
energievisie en 

afwegingskader *

3. Ontwerpen 
ontwikkelvariant

en

4. Afwegen en 
kiezen

5. Borgen en 
uitvoeren

Uitvoering, versnelling & monitoring

Herijking beleid & plannen

Beschikbare 
middelen, 

arbeidscapaciteit etc.

Beleid & plannen

Programmeerstappen

Infrastructuur

Afwegingskader

Ontwikkelingen 
+ data

Energie-
visie

Ontwikkel-
varianten

Omgevingsbeleid

Keuze 
Ontw.variant

Investeringsbeslissingen (incl. investeringsplannen netbeheerders en investeringen warmtebedrijven)

Bestuurlijk besluit

Plannen voor vraag & aanbod (RAL/RMPM, Wonen, RES, CES/industrie, etc.)

Verankering visie in omgevingsbeleid

* Stap 2 hoeft niet elke cyclus te worden doorlopen

Herijking plannen & versnelling uitvoering

Ontwikkelingen

Knelpunten

Doorlopend: leren & verbeteren

Uitwisseling sectorale plannen en integraal 
programmeren (bijv. klankbordgroep)

Focus van deze 
verdieping
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Inzicht in de voorziene/gewenste ontwikkelingen in de verschillende sectoren is cruciaal in het integraal programmeren. Keuzes in het integraal programmeren zijn immers 
bedoeld om ruimtelijk-economische ontwikkelingen (bijv. nieuwbouw van woonwijken, verduurzaming van industrie etc.) zo optimaal mogelijk te faciliteren. 

Voor het integraal programmeren zijn verschillende soorten input vanuit de sectoren van belang: 

• Inzicht in plannen en ambitie uit de sectoren (bijv. verduurzaming industrie, aanleg laadinfrastructuur), gespecificeerd in locatie en tijd: waar en wanneer is deze 
ontwikkeling gepland? 

• Daaraan gekoppeld een vraagarticulatie: een ‘claim’ op netinfrastructuur, bijvoorbeeld in MW piekvermogen en MW gemiddeld vermogen, gespecificeerd in locatie en tijd.
Dit kunnen sectoren zelf aanleveren. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen de sectoren ook de aannames valideren die de netbeheerders hierover gebruiken.

• Inzicht in de mate van (on)zekerheid van plannen, bijvoorbeeld ten aanzien van waarschijnlijkheid van realisatiegraad, of de waarschijnlijkheid dat bepaalde planning 
worden behaald. Ook wanneer er in een sector meerdere alternatieven denkbaar zijn (bijv. elektriciteit en waterstof) is dit relevant voor het integraal programmeren.

• Eventuele vragen of ideeën voor energie-infrastructuur die al leven in de sectoren, bijvoorbeeld over een waterstofbackbone of bepaalde netverzwaringen, zeker wanneer 
deze nog niet blijkt uit de plannen of de vraagarticulatie.

• Koppelkansen vanuit de sectoren voor andere sectoren, bijvoorbeeld wanneer een nieuw gepland industrieterrein kansen biedt voor opwek achter de meter of voor gebruik 
van restwarmte voor de gebouwde omgeving.

Deze input is vanuit alle sectoren relevant, maar de invulling ervan verschilt per sector. In de tabel op de volgende dia zijn voor voorbeelden weergegeven van input vanuit de 
sectoren in het integraal programmeren. 

0 1 2 3 4 5
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Sector Locatie & planning van ambities en plannen + 
vraagarticulatie:

(On)zekerheden en alternatieven 
(voorbeelden)

Ideeën over energie-
infrastructuur

Koppelkansen en 
kansen voor 
systeemintegratie

Type 
documenten 
als input

Per plan/project Geaggregeerde 
ambities / prognoses

Mobiliteit - Grootschalige(o.a. slim en 
snel), laadpleinen, laadstations 
etc.

- Kleinschalige laadinfra 
(m.n. in wijken)
- Grootschalige 
laadinfra op 
bedrijventerreinen en 
langs corridors 
(zwaardere vermogens)

- Onzekerheden in tijdspad ontwikkeling
- Alternatieven voor zwaar transport
- Invoeren ZE-zones in 30-40 gemeenten in 
2025
- Plekken waar grote energievraag is, maar 
weinig opwek in de buurt

- Elektriciteitsinfra voor 
laadinfra

- Slim laden
- Bidirectioneel laden
- Laadpunten bij 
opweklocaties (o.a. 
waterstofproductie, 
zonnepanelen, etc.)

- NAL
- RMP 
- RAL
- Regionale 
laadprognoses
- Sectorale 
Outlooks

Opwek - Windparken
- Zonneparken
- Overige opwek

- Zon op dak 
(grootschalig)
- Zon op dak 
(kleinschalig)

- Realisatiekansen voor opwekprojecten
- Inschatting haalbaarheid ambities zon op dak

- Kansen voor directe 
aansluiting bij 
energievragers
- Inzetten op cable 
pooling

-RES

Industrie - Verduurzaming 
industrieclusters en 
bedrijventerreinen
- Uitgifte nieuwe 
bedrijventerreinen

- Verduurzaming 
verspreid liggende 
industrie/bedrijven

- Afweging elektrificatie / waterstof - Regionale 
waterstofbackbone of 
aftakking op nationale 
waterstofbackbone
- Gesloten 
distributiesysteem (GDS)

- Opwek voor eigen 
gebruik
- Benutting restwarmte 
voor gebouwde 
omgeving

- CES
- Cluster6
- PIDI
-
Bedrijventerrei
n-visies

Gebouwde 
omgeving

- Nieuwe woonwijken
- Elektrificatie van 
warmtevoorziening in 
bestaande woonwijken

- Verduurzaming 
bestaande wijken
- Kleinschalige 
nieuwbouw
- Warmteopgave

- Realisatiekansen nieuwbouwwijken 
- Inschatting haalbaarheid 
verduurzamingsambities
- keuzes bij verduurzaming (e.g. elektrificatie, 
groen gas, warmteleidingen, etc)

- Warmteleidingen voor 
gebouwde omgeving
- Elektrificatie warmte

- (Buurt)batterijen
- Laadinfra in 
nieuwbouwwijken

- TVW
- RSW 
- Woonvisies

Landbouw & 
landgebruik

- Verduurzaming 
glastuinbouwclusters
- Nieuwe / uitbreiding 
glastuinbouwclusters

- Verduurzaming 
overige landbouw

- Realisatiekansen nieuwe locatie glastuinbouw
- Inschatting haalbaarheid 
verduurzamingsambities

- Warmteleidingen voor 
glastuinbouw

- Opwek voor eigen 
gebruik

- NPLG

Input voor integraal programmeren vanuit sectoren

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



0 1 2 3 4 5

25

Output van integraal programmeren richting sectoren
In het integraal programmeren worden keuzes gemaakt over de aanleg en verzwaring van infrastructuur, inclusief de implicaties hiervan voor verschillende (sectorale) 
ontwikkelingen. Deze keuzes hebben grote gevolgen voor de verschillende sectoren. Daarmee is goede output van het integraal programmeren richting de sectoren van groot 
belang.

De output uit het integraal programmeren richting de sectoren bestaat uit:

Duidelijkheid over toekomstige ontwikkeling van energie-infrastructuur en flexopties
• Inzicht in de implicaties voor de sectoren qua doelstellingen, ambities en plannen, zodat de sectorale plannen herijkt kunnen worden.
• Een concretisering van de koppelkansen die eerder zijn benoemd door de sector die onderdeel zijn van de vastgestelde programmering.
• Algemene beleidsuitgangspunten voor verdere uitwerking en concretisering van de plannen, bezien vanuit het energiesysteem.

In de tabel op de volgende sheet zijn voorbeelden weergegeven van output van het integraal programmeren richting de sectoren mobiliteit, opwek, industrie, gebouwde 
omgeving en landbouw & landgebruik.
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Sector Duidelijkheid over planning energie-
infrastructuur en flex

Impact op sectorale plannen Concretisering koppelkansen (voorbeelden) Algemene beleidsuitgangspunten
(voorbeelden)

Mobiliteit - Ontwikkeling tracé’s en stations
- Ontwikkeling laadinfra en 
bijbehorende energieinfra

- Impact op laadinfrastructuur - Slim laden
- Nieuwe laadpunten in gebied A ondersteunen 
bidirectioneel laden om net te ontlasten
- Koppeling met lokale opslag (batterijen om vermogen te 
spreiden)
- Koppeling met energiehubs

- Laadpleinen zo dicht mogelijk bij 
grootschalige opwek

Opwek - Ontwikkeling tracé’s en stations - Impact op opwekprojecten - Zonproject B achter de meter aansluiten bij nieuw 
industrieterrein C

- Cable pooling toepassen waar 
mogelijk

Industrie - Ontwikkeling tracé’s en stations
- Ontwikkeling waterstof-
infrastructuur
- Ontwikkeling warmtenetten

- Impact op verduurzaming & 
nieuwbouw 
industrie/bedrijventerreinen

- Restwarmte van industrieterrein D bij voorkeur benutten 
voor wijk E

- Zon op dak zo veel mogelijk achter 
de meter aansluiten

Gebouwde 
omgeving

- Ontwikkeling tracé’s en stations
- Ontwikkeling waterstof-
infrastructuur
- Ontwikkeling warmtenetten

- Impact op verduurzaming 
bestaande wijken & 
ontwikkeling nieuwbouwwijken

- In wijk F ruimte reserveren voor buurtbatterijen
- Laadinfra in nieuwbouwwijk G direct aansluiten op zon 
op dak

- Zet in op warmtenetten in gebieden 
met warmtebronnen en grote 
problemen op het elektriciteitsnet

Landbouw & 
landgebruik

- Ontwikkeling tracé’s en stations
- Ontwikkeling waterstof-
infrastructuur
- Ontwikkeling warmtenetten

- Impact op verduurzaming 
landbouw & ontwikkeling 
nieuwe glastuinbouwlocaties

- Opwek voor eigen gebruik nabij glastuinbouwcomplex H - Benut de restwarmte van de 
glastuinbouw voor de gebouwde 
omgeving
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Naast de input vanuit de sectoren, en de output uit het integraal programmeren 
richting de sectoren is er behoefte aan meer wisselwerking tussen het integraal 
programmeren en de sectoren. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden: 

1) Samen met de sectoren in beeld brengen welke ideeën voor 
infrastructuurprojecten er zijn buiten de directe vraagarticulatie, 
bijvoorbeeld regionale waterstofbackbones (de zgn. ‘narratieve’ 
projecten). 

2) Het maken van een optimaliseringsslag binnen en tussen de sectorale 
plannen tijdens het integraal programmeren, op basis van de benoemde 
koppelkansen.

3) Het doorlopend informeren van de sectoren over de besluitvorming en 
tussenstappen (bijna realtime inzicht), zowel procesmatig (waar staan 
we in het proces?) als inhoudelijk (welke besluiten worden er genomen?)

4) Het opstellen van een klankbordgroep of vergelijkbare samenwerking 
waarin bij iedere stap de sectoren geconsulteerd worden voordat keuzes 
gemaakt worden. 

De intensieve samenhang tussen integraal programmeren en de diverse sectorale 
sporen vraagt om onderlinge samenwerking tussen het integraal programmeren en 
de sectoren.

Hierin zijn in ieder geval de volgende elementen van belang:

Procesafspraken over timing, aanlevering en vorm van sectorale input in het 
integraal programmeren te verwerken

Het goed borgen van de sectorale belangen in het nationale/provinciale 
afwegingskader (stap 2) én in de gemaakte afwegingen (stap 4). 

Keuze voor samenwerkingsvorm (bijv. gezamenlijke werkateliers, periodieke 
klankbordgroep, raad van advies, etc.) en de momenten en manieren waarop 
deze wordt betrokken in het proces. 

De manier van borging van de uitkomsten van het programmeren in de sectorale 
plannen.

Tussentijdse uitwisseling tussen sectorale plannen en integraal programmeren

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



Output uit het integraal programmeren

v

v

Programmeerstappen

0. Opstart 
programmeer-

cyclus

1. Verkrijgen van 
inzicht

2. Opstellen 
energievisie en 
afwegingskader 

*

3. Ontwerpen 
ontwikkelvariant

en

4. Afwegen en 
keuze variant

5. Borgen en 
uitvoeren

Locatie & planning van ambities en 
plannen + vraagarticulatie

• Grootschalige laadpleinen (o.a. slim 
en snel)

• Kleinschalige laadinfrastructuur (m.n. 
in wijken)

• Grootschalige laadinfra 
(bedrijventerreinen en langs 
corridors)

Optimalisatieslag o.b.v. koppelkansenInput uit sectoren

(On)zekerheden en alternatieven 
(voorbeelden)

• Onzekerheden in tijdspad 
ontwikkeling

• Alternatieven voor zwaar transport
• Invoeren ZE-zones in 30-40 

gemeenten in 2025
• Plekken waar grote energievraag is, 

maar weinig opwek in de buurt

Ideeën over energie-infrastructuur

• Elektriciteitinfra voor laadinfra

Koppelkansen en kansen voor 
systeemintegratie

• Slim laden
• Bidirectioneel laden
• Laadpunten bij opweklocaties (o.a. 

waterstofproductie, zonnepanelen, 
etc.)

Duidelijkheid over planning energie-
infrastructuur en flex

• Ontwikkeling tracé’s en stations
• Ontwikkeling laadinfra en 

bijbehorende energieinfra

Impact op sectorale plannen

• Impact op laadinfrastructuur

Concretisering koppelkansen 

• Slim laden
• Nieuwe laadpunten in gebied A 

ondersteunen bidirectioneel laden 
om net te ontlasten

• Koppeling met lokale opslag 
(batterijen om vermogen te spreiden)

• Koppeling met energiehubs

Algemene beleidsuitgangspunten

• Laadpleinen zo dicht mogelijk bij 
grootschalige opwek

Plannen voor vraag & aanbod (RAL/RMPM)

Afwegingskader

Ontwikkelingen 
+ data

Energie-
visie

Ontwikkel-
varianten

Keuze 
Ontw.variant

Voorbeeld: Mobiliteit

Bijlage bij Groeidocument Integraal Programmeren



29

Alle sectoren leveren bij de start van het integraal programmeren in ieder geval het volgende aan: 
Inzicht in plannen en ambitie uit de sectoren, gespecificeerd in locatie en tijd (zo concreet mogelijk)
Vraagarticulatie: vraag naar type infrastructuur en vermogens (indien nog niet concreet genoeg: check op inschattingen netbeheerders)
Inzicht in de mate van (on)zekerheid van plannen
Ideeën voor energie-infrastructuur waar nog geen concrete vraag onder ligt, bijv. waterstofbackbone (kip-ei-projecten)
Inzicht in koppelkansen met andere sectoren en andere slimme oplossingen

Het integraal programmeren levert het volgende aan bij de sectoren als uitkomst van iedere programmeercyclus: 
Duidelijkheid over toekomstige ontwikkeling van energie-infrastructuur en flexopties
Inzicht in de implicaties hiervan ter herijking van de sectorale plannen
Concretisering van de benoemde koppelkansen uit de sectoren
Algemene beleidsuitgangspunten voor verdere uitwerking en concretisering van de plannen

Samenvattend
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Ondersteund door:

Handreiking startnotitie programmeren regionale energie-infra
Bijlage 4 bij Handreiking Integraal Programmeren

http://www.groenlicht.nl/
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Uitgangspunten
• Zoals bestuurlijk overeengekomen (i.o. bestuurlijke afspraken tussen Rijk en 

medeoverheden) wordt in elke provincie door provincie, gemeenten en netbeheerder(s) 
een werkorganisatie ingericht om een provinciaal MIEK te realiseren. In het voorjaar van 
2023 dient per provincie een eerste MIEK opgeleverd te worden.

• De ‘startnotitie’ fungeert als plan van aanpak voor het in te richten 
programmeringsproces.

• Deze handreiking beschrijft welke ingrediënten de startnotitie (minimaal) dient te 
bevatten. Dit om ervoor te zorgen dat het proces in de provincies op vergelijkbare wijze 
plaatsvindt en dat deelproducten inhoudelijk benodigde uniformiteit hebben, opdat deze 
optimaal aansluiten bij de andere schaalniveaus waar wordt gewerkt aan programmering 
van de energie-infrastructuur.

• Er wordt voorgesorteerd op een groeimodel met stapsgewijze aanpak, waarbij snel 
is/wordt gestart om in het voorjaar van 2023 het eerste provinciale MIEK op te leveren, 
waarna de werkorganisatie en de programmeringsonderdelen vervolgens stapsgewijs 
worden uitgebouwd.

• De inhoud van deze handreiking bouwt voort op de in de ‘notitie governance
programmeren regionale energie-infrastructuur’ benoemde werkafspraken.

Handreiking startnotitie
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Totstandkoming

• In elke provincie wordt een werkorganisatie ingericht om een 

programmeringsproces voor regionale energie-infrastructuur te organiseren. 

• De werkorganisatie stelt een startnotitie op, die fungeert als plan van aanpak voor 

het in te richten programmeringsproces.

• De provincie neemt het initiatief om een werkorganisatie in te richten, waarbij de 

werkorganisatie (minimaal) dient te bestaan uit een vertegenwoordiging van:

o Provincie

o Gemeenten

o Regionale netbeheerder(s)

o En betrokkenheid van:
o Relevante (sectorale) samenwerkingsverbanden, zoals RES, CES, Cluster6 en 

RMP/NAL.

o Landelijke netbeheerders (TenneT en Gasunie), gezien de afhankelijkheid 

van en consequenties voor het hoofdinfrastructuur-netwerk.

• Indien mogelijk en passend wordt de werkorganisatie voortgebouwd op 

structuren/samenwerkingsverbanden die al in de provincie bestaan.

• Gelet op de schaarse ruimte en de vele urgente transities die ruimte vragen – waar 

klimaat- en Energietransitie er één van is – is het van belang dat echt integraal 

wordt geprogrammeerd en dat voldoende ruimte/RO experts bij het proces worden 

aangehaakt (om de samenhang tussen energiesysteem en ruimtelijke ordening te 

borgen).

• De startnotitie is het formele startmoment voor het programmeren van regionale 

energie-infrastructuur. 

De startnotitie wordt minimaal vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) en de 

landelijke en regionale netbeheerder(s), in nauwe afstemming met de betrokken 

gemeenten. Het is aan gemeenten om te besluiten of vaststelling in raden of andere 

bestuurlijke gremia nodig en/of nuttig is. 

• Landelijke netbeheerders werken mee aan de totstandkoming van de provinciale 

producten en committeren zich hier net als de overige partijen aan. Hun inzet is 

gekoppeld aan de provinciale producten en wordt geschaald op het aantal 

afhankelijkheden die er in de provincie zijn op de landelijke infrastructuur.

• Gezien de urgentie is het van belang dat de totstandkoming zorgvuldig gebeurt én 

dat tempo wordt behouden.

Handreiking startnotitie
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Elementen startnotitie
De startnotitie dient de volgende elementen te bevatten:

A. Uitgangspunten en doel
• Beschrijving van de context, aanleiding en bestuurlijke afspraken die het opstellen 

van de startnotitie legitimeren en hiervoor kaders meegeven, inclusief het doel dat 

met de startnotitie wordt beoogd.

B. Besluitvorming
• Beschrijving wijze waarop besluitvorming plaatsvindt op de verschillende 

onderdelen van het programmeringsproces of hoe tot een wijze van besluitvorming 

wordt gekomen.

• Het programmeringsproces wordt ingericht als samenwerkingsproces met het oog 

op het bereiken van overeenstemming tussen provincie, gemeenten en 

netbeheerders over de te maken keuzes.

• Beschrijving op welke wijze geëscaleerd wordt, wanneer er ingewikkeldheden 

ontstaan binnen de provincie, tussen de provincies of tussen Rijk en provincies. 

C. Werkorganisatie
• Beschrijving werking van de werkorganisatie, waarin wordt ingegaan op in ieder 

geval:

o Deelnemers

o Ambtelijke samenwerking en rolverdeling

o Bestuurlijke betrokkenheid

o Verhouding tot andere organisatieonderdelen bij deelnemers 

werkorganisatie

o Verhouding tot aanpak acute issues netcongestie (zie punt J)

• Indien wenselijk kunnen werkorganisatie-deelnemers er gezamenlijk voor kiezen 

een onafhankelijk voorzitter bij de werkorganisatie te betrekken.

D. Schaalniveau
• De werkorganisatie werkt op de schaal van de provincie. Op dat schaalniveau 

worden per provincie de (onder punt E) genoemde producten opgeleverd.

• De werkorganisatie kan ervoor kiezen om voor de totstandkoming van de producten 

met subregio’s te werken. Indien daarvoor gekozen wordt dan dient in de 

startnotitie de keuze en onderbouwing van de gekozen regio-indeling beschreven te 

worden.

• Indien in een provincie wordt gekozen voor een werkorganisatie op een kleinere 

schaal dan de provinciegrens, dan dient in startnotitie te worden beschreven hoe de 

samenhang wordt geborgd, hoe de producten uit deze subregio’s zich tot elkaar 

verhouden en hoe ze aggregeren tot één provinciaal eindproduct. 

Inhoud van de startnotitie 
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E. Op te leveren producten
• Bij het programmeringsproces in de provincie wordt gewerkt vanuit het 5-stappen 

sturingsmodel (link).

• Beschrijving welke en hoe de benodigde producten gaan worden opgeleverd, waarbij 

minimaal de volgende producten worden beschreven:

o Energievisie: Voor het in richtinggevende principes vastleggen van 

beleidsdoelstellingen en (gewenste) ontwikkelingen in het energiesysteem.

o Provinciaal MIEK: Politiek/maatschappelijke overeenstemming over prioritaire 

regionale energie-infrastructuur, passend in, en versnellend voor, het toekomstige 

energiesysteem. Geldt als evenknie van het kaderstellende nationaal MIEK geldt. 

Het provinciale MIEK is mogelijk voedend aan het nationale MIEK vanuit de 

regionale schaalniveaus.

o Programma Energie-Infrastructuur (PEI): Programma voor borging van de keuzes 

uit het programmeringsproces in het omgevingsbeleid van decentrale overheden 

en het stroomlijnen van de ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de NOVI-principes.

o Afwegingskader: nodig om energie-infrastructuur investeringen te kunnen 

programmeren en behulpzaam bij het prioriteren, waarbij het nationale uniforme 

afwegingskader (nog i.o.) als basis dient.

• Ter informatie: Voor al deze producten wordt vanuit de (landelijke) Werkgroep Integraal 

Programmeren (WIP) nog een handreiking geboden over welke elementen deze 

producten dienen te bevatten. 

F. Planning
• Beschrijving van de planning.

• Waarbij conform bestuurlijke afspraken wordt gewerkt naar oplevering van het eerste 

Provinciaal MIEK in voorjaar 2023. Dit om goed aan te sluiten bij de ritmiek van het 

Nationaal MIEK en de 2-jarige investeringsplannen van de netbeheerders.
G. Monitoring
• Beschrijving van hoe en door wie de startnotitie en de beschreven acties gaan worden 

gemonitord.

H. Groeimodel
• Beschrijving hoe het programmeringsproces stapsgewijs wordt uitgebouwd naar een 

volwaardig/volwassen programmeringsmodel. Met daarin een beschrijving van de eerste 

ronde programmeren en het voorziene eindbeeld.

I. Kosten en dekking
• Beschrijving van (voorziene) kosten qua bemensing en benodigde onderzoeken.

• Beschrijving van hoe en door wie deze kosten gefinancierd worden.

J. Aanpak acute issues netcongestie
• Beschrijving hoe programmeringsproces raakt en/of samenwerkt met de aanpak op acute 

netcongestie issues die (ook) in elke provincie wordt opgericht. 

• In elke provincie wordt door provincie, gemeenten en netbeheerder een aanpak 

uitgewerkt om bedrijven en instellingen (uit alle sectoren) actief te ondersteunen bij het 

vinden van korte termijn oplossingen voor acute schaarste op het elektriciteitsnet.

• Het aanpakken van deze acute issues vraagt om andersoortige acties dan de 

programmering en vereist daarmee om een eigenstandige aanpak.
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1) Standaardisatie en gebruik van uniforme informatiemodellen

Inzet op standaardisatie en gebruik van uniforme datamodellen is een traject van langere 

adem, dat veel afstemming met stakeholders vergt, en vermoedelijk in bredere context 

moet worden uitgevoerd dan de pilots alleen. Binnen de pilots kan daarop worden 

voorgesorteerd;

• In de eerste plaats is een uniform dataformat voor data uitwisseling wenselijk, zoals 

dat al is ingezet in het proces voor de provinciale systeemstudies en de RES. 

Aanbeveling is om in overleg met betrokken netbeheerders zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij bestaande dataformats die al zijn ontwikkeld voor de provinciale 

systeemstudies, de RES’en en evt. andere systeemstudies. 

• Het is verder van belang dat meta informatie over de data zorgvuldig wordt vastgelegd 

en gerapporteerd, i.e. op welke de wijze nieuwe data zijn gegenereerd en wat daarvan 

de beperkingen zijn. 

• Voor het navolgende afwegingsvraagstuk binnen de perimeter van de pilots, is het 

bovendien van belang om de waarschijnlijkheid van realisatie te duiden op objectieve 

gronden. 

2) Beheer vertrouwelijke data

Het vraagstuk van vertrouwelijkheid van data is in het TIKI rapport nadrukkelijk op de 

kaart gezet met betrekking tot industrie data. Sindsdien wordt er vanuit de industrie 

gewerkt aan een data safehouse. Daarin zijn zeker stappen gezet, met een juridische 

entiteit en governance structuur en er wordt op korte termijn een eerste pilot voorzien. 

Desalniettemin zal het safehouse naar verwachting nog niet operationeel zijn voor de CES 

2.0, laat staan voor de pilots integraal programmeren

In de provinciale systeemstudies is echter ook al met vertrouwelijke data gewerkt, zowel 

van de industrie als van de netbeheerders. Zo beschikken de netbeheerders over de 

integrale net-gebonden (en dus gebied-gebonden) data en daarmee bestaande WKK’s en 

laadinfra. Voor de pilots kan de aanvliegroute van voorgaande systeemstudies een goed 

startpunt zijn:

• Voor de uitwisseling van vertrouwelijke industrie– en netbeheerdersdata kan in de 

context van de pilots op (strikte) need-to-know basis met NDA’s gewerkt worden.

• Voor de analyse en rapportage kan veelal op voldoende geaggregeerd niveau 

gepresenteerd worden om traceerbaarheid van vertrouwelijke data uit te sluiten. Dit 

vergt wel een statistische controle, zoals de zogenaamde p%-regel (zie (De Wolf, 

2012), (Hundepool, 2012), zoals toegepast in veel provinciale systeemstudies. In geval 

van de systeemstudies ging het veelal om vertrouwelijkheid van energieverbruiks-

gegevens. Bij overschrijding van de p%-waarde, werd teruggegrepen op publieke 

informatie, gewoonlijk de emissiedata zoals die bij de Nederlandse Emissieautoriteit 

beschikbaar zijn.

Tot slot is het goed denkbaar dat er in enkele gevallen concrete informatie over de 
bestaande energie-infrastructuur nodig is ter onderbouwing van de oplossings-paden, 
zodat ook die goed geduid kunnen worden in de informatievoorziening voor de 
afwegingsfase. Deze informatie heeft wellicht een natuurlijker plaats in stap 3 (i.e. 
ontwerpen ontwikkelvarianten) in plaats van stap 1 (i.e. verkrijgen van inzicht). Voor 
dergelijke informatie kan wellicht met relatieve belastingen ten opzichte van de 
maximale belasting gewerkt worden. 

Referenties
De Wolf, P. P. (2012). P% should dominate. The Hague/Heerlen: CBS.
Hundepool, A. D. (2012). Statistical disclosure control. The Hague/Heerlen: CBS.
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Dit is een korte notitie over aandachtspunten en aanbevelingen voor datamanagement voor de pilots met betrekking tot standaardisatie en beheer van vertrouwelijke data. 
De volgende aanbevelingen zullen in onze ogen sterk bijdragen aan het succes van de pilots voor het integraal programmeren van de energie infrastructuur:

Informatie en data

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren



Ondersteund door:

Systeemintegratie
Bijlage 6 bij Handreiking Integraal Programmeren

http://www.groenlicht.nl/


Op 15 maart j.l. is er een verdiepingssessie over systeemintegratie gehouden. 

Deze notitie geeft kort de belangrijkste uitkomsten weer. Deze notitie is nadrukkelijk een 

weergave van de verdiepingssessie, waarbij niet alle open vragen bij systeemintegratie 

beantwoord zijn. Verdere uitwerking van het onderwerp zal nodig zijn. 

Wat is systeemintegratie in relatie tot WIP?

Bij systeemintegratie wordt gedacht aan het integreren van energiemodaliteiten 

(elektriciteit, warmte en gassen) zoals:

• Power-to-heat en power-to-gas voor elektriciteitsoverschotten. Hybride systemen zoals 

hybride warmtepompen kunnen schakelen tussen twee energiedragers op basis van wat 

meest gunstig/efficiënt/wenselijk is.

• Dual fuel mogelijkheden voor de industrie. De mogelijkheid voor de industrie om 

verschillende soorten energie te gebruiken voor hun processen, bijvoorbeeld elektriciteit 

i.p.v. gas. 

• Opslag batterijen/waterstof/bunkering. 

• Locatiekeuzes van flexibiliteitsopties, zoals batterijen, in relatie tot de netinfra.

• Cable pooling in combinatie met een batterij.

Hernieuwbare elektriciteit zoals zon en wind zullen een grote rol spelen in de Nederlandse 

energievoorziening om emissies te reduceren. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met 

verregaande elektrificatie in vrijwel alle sectoren. De afnemende flexibiliteit vanuit 

elektriciteitsproductie zorgt voor een behoefte aan en kansen voor flexibele vormen van 

elektriciteitsgebruik. Hier bieden in de vroege fase met name power-to-heat (in industrie) 

en in latere fase power-to-hydrogen (in de industrie en energiesector) een fors technisch 

potentieel. Daarmee ontstaat ook systeemintegratie over verschillende energiedragers als 

een logisch gevolg van toenemende toepassing van hernieuwbare elektriciteit, waar tot nu 

toe veelal gas en olieproducten werden ingezet. 

Systeemintegratie in de context van integraal programmeren kan omschreven worden als 

het integratieproces van schakels en partijen in de energiewaardeketens tussen 

verschillende energiedragers, actoren in de waardeketen en aanpalende sectoren in het 

systeem. Hierdoor worden oplossingen geboden voor knelpunten en ontstaan er kansen 

voor nieuwe producten en diensten. Daar staat tegenover dat systeemintegratie 

complexer wordt om te analyseren en te waarborgen. 

Daarmee kan systeemintegratie oplossingen bieden voor het flexibiliteitsvraagstuk (in 

energie-, vermogens-, en transportbalans), maar vormt het ook een uitdaging voor 

ketenintegriteit en de bredere systeemintegriteit. De afhankelijkheid in het 

energiesysteem tussen verschillende sectoren en energiedragers zal toenemen door 

ketenvervlechting. Dat vraagt om meer coördinatie en sturing in keten- en 

systeemontwikkeling. Dat geldt ook voor het operationele domein, zoals de 

elektriciteitsmarkten, waar marktprikkels nu het primaire sturingsmechanisme zijn voor 

operationele systeemaansturing. Het systeemintegratie perspectief zal daarom in vrijwel 

alle stappen van het WIP proces van belang zijn. 

Voor welke problemen is systeemintegratie de oplossing? 

Het integreren van systemen doe je o.a. om:

• Voor keuze vrijheid tussen energiemodaliteiten ten behoeve van financiële 

optimalisatie;

• Transport van energie over langere afstanden financieel aantrekkelijker te maken;

• Opslag van energie over langere perioden te faciliteren en bij te dragen aan stabielere 

levering (ook in financiële zin); 

• Overbelaste infrastructuur te ontlasten door gebruik te maken van een andere 

energiedrager.

Zie volgende slide voor vervolg.
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Het kan leiden tot lagere systeemlasten, optimalere inzet van transportvermogens en 

snellere aansluiting van lokale projecten. Er is een verwachting dat systeemintegratie 

voornamelijk op projectniveau geïnitieerd worden en het is de vraag wat regionaal/landelijk 

gefaciliteerd moet worden om het verder te stimuleren.

Systeemintegratie kan een gunstige bijdrage leveren aan het coördinatie vraagstuk rond 

energie infrastructuur. Zo kan de transportbehoefte worden beperkt door oplossingen rond 

flexibele systeemintegratie en de transportbehoefte beperken die onevenredig veel 

netuitbreiding vragen zoals afgelegen zonneweides. Zeker in dit laatste geval mag 

verwacht worden dat de afweging tussen transportcapaciteit en flexibiliteit gunstig zal zijn. 

Daar staat tegenover dat de huidige sturingsmechanismen niet noodzakelijkerwijs de juiste 

prikkels geven voor systeemintegratie oplossingen die op energetische gronden logisch 

lijken:

• Absorptie van offshore windpieken via power-to-heat en power-to-hydrogen in de 

havengebieden lijken een logische oplossing om de verzwaringsopgave voor windpieken 

landinwaarts te beperken, maar bij hoge wind en zon invoeding in het binnenland volgt 

de verzwaringsopgave alsnog vanuit de markt.

• Opslag en vraagrespons bieden in verscheidene gevallen een logische oplossing voor 

congestie op de lagere netvlakken, maar aansturing op basis van de marktprijzen zou nu 

zelfs tot toenemende gelijktijdigheid en netcongestie leiden.

• Er zijn systeemintegratieoplossingen denkbaar achter de aansluiting of achter het 

tussenstation als er samenwerking wordt gezocht. De juiste prikkels zouden hiervoor 

gezocht kunnen worden. 

• Eventueel is het nuttig om onderscheid te maken en het verschil te duiden tussen het 

energiesysteem met systeemintegratie en het systeem zonder. Daarmee kan de 

discussie worden gevoed over systeemintegratie als onderdeel van de oplossingspaden 

voor knelpunten. 

Mogelijke rol van WIP

Als er gekeken wordt naar de rol die WIP in potentie kan hebben wanneer de plannen van 

WIP werkelijkheid worden kan de relatie van systeemintegratie grofweg verdeelt worden in 

onderstaande twee categorieën. Belangrijk hierbij is dat onderstaande een conceptuele 

schets is en geen werkelijkheid. De verdiepingssessie van 15 maart had ook het doel om na 

te denken over de mogelijkheden en toekomstbeelden. 

1. Zaken die geregeld kunnen worden buiten de WIP;

2. Zaken die geregeld kunnen worden binnen de WIP.

Buiten WIP

Veel systeemintegratie maatregelen zullen mogelijk voor een belangrijk deel buiten WIP 

georganiseerd worden, zoals incentives en markten die flexibiliteitsopties in het net 

stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een regionale markt voor 

flexibiliteitsopties zoals thuis-batterijen. Het zijn maatregelen die nuttig zijn om te 

onderzoeken en hebben niet alleen te maken met WIP. Het zou daarom van belang kunnen 

zijn dat het wordt opgepakt door meer partijen, binnen en buiten de WIP, en hoeft ook niet 

dezelfde planning te volgen. Het kan eventueel eerder worden ingezet. Echter bestaat er 

een sterke relatie met het WIP proces (de 5 stappen) en dit proces zal mogelijk invloed 

uitoefenen op alle onderdelen van systeemintegratie.  

Zie volgende slide voor vervolg.
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Binnen WIP

Systeemintegratie binnen WIP zou voornamelijk betrekking kunnen hebben op het 

overzicht dat WIP heeft van alle energiemodaliteiten en dit functioneel kan inzetten. 

Stappen 1, 3 en 5 van het proces zijn het meest interessant om nader te bekijken. In 

stap 1 wordt namelijk een optelling gemaakt van de energievraag en aanbod van alle 

sectoren. WIP of de uitvoerders van het WIP proces hebben daarmee een zeer nuttig 

en mogelijk uniek overzicht van alle energiemodaliteiten. WIP kan dat gebruiken en 

uitzoeken waar de potentie van systeemintegratie ligt. Dat kan direct bij stap 1. 

Daarna in stap 3 komt het terug als toepassing om meer mogelijk te maken met de 

beperkte netuitbreidingen. Systeemintegratie kan namelijk een gedeeltelijke 

oplossing zijn voor de schaarste bij de infra, omdat het efficiënter energie op elkaar 

aansluit en daarmee potentieel minder van de infra vraagt. Het maakt meer plannen 

mogelijk. Enkele laadpalen voor elektrische auto’s kunnen bijvoorbeeld dan met 

systeemintegratie wel. Dat maakt het aantrekkelijk voor de stakeholders.

De uitvoering van extra systeemintegratie zou mogelijk geïmplementeerd moeten 

worden in stap 5 door extra maatregelen, bijvoorbeeld tenders. Zoals beschreven in 

deze notitie kan er worden gedacht aan systeemintegratie maatregelen die buiten WIP 

gebeuren en dus al onderdeel zijn van de informatie die wordt opgehaald bij stap 1. 

Echter de extra maatregelen geïnitieerd door WIP zouden dan mogelijk door 

maatwerk tot uitvoering komen, bijvoorbeeld tenders. WIP of de uitvoerders van het 

WIP proces kunnen namelijk met specifieke verbeterpunten komen voor 

systeemintegratie. Dit zou nog verder moeten worden uitgedacht.
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Bestuurlijke afspraak Een onderlinge afspraak tussen bestuurders, zonder 

daar officieel instrumentarium voor te gebruiken. 

Bijvoorbeeld een besluit in de stuurgroep of in GS. 

Convenant / 

Samenwerkingsovereenkomst

Sluiten van een overeenkomst tussen GS, Colleges van 

B&W en/of netbeheerder waarin afspraken worden 

vastgelegd. 

Vastlegging in programma Vaststelling in GS en/of Colleges van B&W in een 

programma onder de omgevingsvisie.

Vastlegging in programma met 

betrokkenheid van 

volksvertegenwoordigers

Betrokkenheid van gemeenteraden en/of PS, 

bijvoorbeeld door een ontwerpprogramma aan hen 

voor te leggen.

In het vijfstappenmodel is op vier momenten een bestuurlijk besluit voorzien (gele 
sterretjes). Daarmee zijn de besluiten echter nog niet officieel geborgd: een onderling 
besluit in bijvoorbeeld een stuurgroep is juridisch gezien niet bindend. Deze notitie 
doet voorstellen voor de juridische borging van bovenstaande besluiten. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij bestaand beleid, zoals het omgevingsbeleid.

Hiervoor zijn in principe vier opties: 

0. Opstart 
programmeer-

cyclus

1. Verkrijgen van 
inzicht

2. Opstellen 
energievisie en 

afwegingskader *

3. Ontwerpen 
ontwikkelvariante

n

4. Afwegen en 
keuze variant

5. Borgen en 
uitvoeren

Bestuurlijk besluit
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10 2 3 4 5

In stap 0 wordt overeenstemming over de scope en het doel van het integraal 
programmeren, en overeenstemming over het te doorlopen proces bereikt. 
Het proces wordt vastgelegd in een startnotitie, die vervolgens wordt goedgekeurd in 
een stuurgroep.

Dit besluit is vooral procesmatig van aard. Er worden geen inhoudelijke kaders gesteld 
aan toekomstige ontwikkelingen, waarmee het ook niet voor de hand ligt om hier 
omgevingsinstrumentarium voor te gebruiken. De meest voor de hand liggende 
mogelijkheden hiervoor zijn een bestuurlijke afspraak in bijvoorbeeld een stuurgroep, of 
een overeenkomst tussen de deelnemende partijen. 

In stap 2 worden te realiseren beleidsdoelstellingen en (gewenste ontwikkelingen in het 
energiesysteem vastgesteld in een energievisie. En worden randvoorwaarden en criteria 
voor de ontwikkelvarianten in een afwegingskader vastgesteld. Energievisie en 
afwegingskader worden goedgekeurd door de stuurgroep. 

De energievisie en het afwegingskader geven richting aan toekomstige ontwikkelingen in
de leefomgeving. Dit zijn ingrijpende besluiten, waardoor bredere besluitvorming dan
alleen een stuurgroep doorgaans gewenst zal zijn. De energievisie en het afwegingskader
kunnen worden vormgegeven als onderdeel van de omgevingsvisie (mits ze een hoog
abstractieniveau kennen), of als (thematisch) programma onder de omgevingsvisie.

Bestuurlijke afspraak Een onderlinge afspraak tussen bestuurders, zonder 

daar officieel instrumentarium voor te gebruiken. 

Bijvoorbeeld een besluit in de stuurgroep of in GS. 

Convenant / 

Samenwerkingsovereenkomst

Sluiten van een overeenkomst tussen GS, Colleges van 

B&W en/of netbeheerder waarin afspraken worden 

vastgelegd. 

Vastlegging in programma Vaststelling in GS en/of Colleges van B&W in een 

programma onder de omgevingsvisie.

Vastlegging in programma 

met betrokkenheid van 

volksvertegenwoordigers

Betrokkenheid van gemeenteraden en/of PS, 

bijvoorbeeld door een ontwerpprogramma aan hen voor 

te leggen.

Bestuurlijke afspraak Een onderlinge afspraak tussen bestuurders, zonder daar 

officieel instrumentarium voor te gebruiken. Bijvoorbeeld 

een besluit in de stuurgroep of in GS. 

Convenant / 

Samenwerkingsovereenkomst

Sluiten van een overeenkomst tussen GS, Colleges van 

B&W en/of netbeheerder waarin afspraken worden 

vastgelegd. 

Vastlegging in programma Vaststelling in GS en/of Colleges van B&W in een 

programma onder de omgevingsvisie.

Vastlegging in programma 

met betrokkenheid van 

volksvertegenwoordigers

Betrokkenheid van gemeenteraden en/of PS, 

bijvoorbeeld door een ontwerpprogramma aan hen voor 

te leggen.

0 1 2 3 4 5

In het sturingsmodel is op vier momenten een bestuurlijk besluit voorzien: stap 0, 2,4 en 5. Daarmee zijn de besluiten nog niet officieel geborgd: een onderling besluit in bijvoorbeeld
een stuurgroep is juridisch gezien niet bindend. Deze bijlage doet voorstellen voor de juridische borging van besluiten op de vier stappen in het model. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij bestaand beleid, zoals het omgevingsbeleid.
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In stap 4 betreft het besluit het vaststellen van de ontwikkelvariant, inclusief keuzes 
voor projecten (bijv. te bouwen/verzwaren stations + nieuwe tracé’s voor kabels en 
leidingen) en implicaties voor sectorale plannen (bijv. verduurzaming bedrijventerrein 
eerder, nieuwbouw later). Inclusief afspraken over de onderlinge taakverdeling en de 
wijze van borging in stap 5.

De keuze voor een variant is een belangrijk besluit, dat vergaande implicaties heeft 
voor de verzwaring van het net, maar ook voor de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
woningbouw en verduurzaming van de industrie. Daarmee lijkt bredere bestuurlijke 
besluitvorming wenselijk en ligt besluitvorming in GS en/of colleges van B&W voor de 
hand. En omdat een dergelijk besluit als uitwerking van beleid gezien kan worden of 
specifieke maatregelen bevat om doelen in de leefomgeving te bereiken, zal het in veel 
gevallen gelden als programma onder de Omgevingswet.

In stap 5 worden de uitkomsten van de programmering vastgelegd in formeel 
instrumentarium. Om de beslissing uit stap 4 tot realisatie te laten komen, moeten 
netbeheerders investeringsbeslissingen vastleggen in hun investeringsplannen, 
moeten overheden hun omgevingsinstrumentarium inzetten of aanpassen, en moeten 
sectorale plannen mogelijk worden herijkt. 

Het instrumentarium dat aangepast moet worden is bepalend voor de wijze van 
borging: omgevingsvisies worden door volksvertegenwoordigers vastgesteld, een 
programma in principe wordt vastgesteld en gewijzigd door het college, 
investeringsplannen worden door netbeheerders vastgesteld, terwijl sectorale plannen 
een zeer divers palet aan besluitvormingsmogelijkheden kennen. 

0 1 2 3 4 5

Bestuurlijke afspraak Een onderlinge afspraak tussen bestuurders, zonder 

daar officieel instrumentarium voor te gebruiken. 

Bijvoorbeeld een besluit in de stuurgroep of in GS. 

Convenant / 

Samenwerkingsovereenkomst

Sluiten van een overeenkomst tussen GS, Colleges van 

B&W en/of netbeheerder waarin afspraken worden 

vastgelegd. 

Vastlegging in programma Vaststelling in GS en/of Colleges van B&W in een 

programma onder de omgevingsvisie.

Vastlegging in programma met 

betrokkenheid van 

volksvertegenwoordigers

Betrokkenheid van gemeenteraden en/of PS, 

bijvoorbeeld door een ontwerpprogramma aan hen 

voor te leggen.

0 1 2 3 4 5
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Uitgangspunten bij borging in beleid en investeringen

Alle deelnemende partijen committeren zich eraan de programmeringsafspraken te 

vertalen naar investeringsplannen, sectoraal beleid en omgevingsbeleid

Het uitgangspunt hierbij is: overheden en netbeheerders hebben een zwaarwegende intentie 

om uitkomsten van de programmering over te nemen in integraal programmeren en beleid. 

Een besluit in stap 4 van de programmeerstappen is niet vrijblijvend: partijen houden zich 

aan de gemaakte afspraken. Hier zijn wel uitzonderingen op.

De programmering biedt beweegruimte voor een efficiëntere uitvoering

Het programmeringsproces wordt zo ingericht dat alle belangen zo veel mogelijk worden 

meegewogen, en dat de programmeringsafspraken geschikt zijn om te borgen in beleid en 

investeringen. Dit vraagt om programmeringsafspraken die ruimte bieden voor enige 

flexibiliteit in de uitvoering, voor zover deze geen effect heeft op de andere elementen uit 

de programmering.

Periodiek gezamenlijke ‘toets’ op de borging

De rode draad bij afwijken van de programmering is goede communicatie en 

gezamenlijkheid: hoe eerder en beter de andere partijen op de hoogte zijn, des te meer 

begrip er doorgaans is. Een samenwerkingsstructuur waar partijen in vertrouwen met 

elkaar kunnen spreken over voortgang en wijzigingen, draagt bij aan goede communicatie. 

Ook is het van belang om periodiek met elkaar de vinger aan de pols te houden over hoe 

het staat met de borging van de afspraken. Dit helpt in het tijdig constateren van 

wijzigingen. Dit is ook opgenomen in het vijfstappenmodel in het figuur in het ‘borgen en 

uitvoeren’. De verwachting is om dit minimaal halfjaarlijks te toetsen, niet alleen ambtelijk 

maar ook bestuurlijk.

Geen onnodige juridificering van doorwerking richting beleid en/of 

investeringsplannen. 

Er is enige flexibiliteit nodig en zwaarwegende redenen kunnen er zijn waardoor afspraken 

niet geborgd kunnen worden. Hierdoor worden geen algemene juridische verplichtingen 

voorzien om de programmering 1 op 1 over te nemen. De verwachting is dat onderling 

(bestuurlijk) overleg in veel gevallen uitkomst zal bieden. Momenteel wordt er ook verkend 

of de ACM de netbeheerders kan toetsen op het meenemen van de 

programmeringsafspraken in hun investeringsplannen.

Wijzigingen in de programmering vragen om transparantie, communicatie en 

gezamenlijk besluit 

Grotere wijzigingen kunnen effect hebben op de totale programmering. Dit gebeurt alleen 

als er zwaarwegende redenen zijn. Grofweg zijn deze in twee categorieën onder te 

verdelen: 

i) Overmacht door een externe factor. 

ii) Voortschrijdend inzicht over de plannen bij de desbetreffende partij.

i) Overmacht door externe factoren vraagt om proactieve transparantie en communicatie. 

Wanneer landelijke normen voor bijvoorbeeld duurzame opwek worden aangepast, kunnen 

gemeenten en provincies niet anders dan hun zoekgebieden en projecten hierop 

aanpassen.

ii) Bij voortschrijdende inzicht is het van belang om te zorgen voor transparantie en 

communicatie en een gezamenlijk besluit te nemen. Het besluit over de programmering is 

gezamenlijk genomen, dus zal niet eenzijdig aanpast worden. Tegelijkertijd is het wenselijk 

om een gremium te hebben zodat afspraken tussentijds besloten kunnen worden. Hierbij is 

duidelijke en snelle communicatie vanuit de probleemeigenaar richting andere partijen 

nodig evenals een gezamenlijk besluit. Dit kan betekenen dat stap 4 in de 

programmeersystematiek (deels) opnieuw wordt doorlopen. 
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Wat is de knooppuntenaanpak?
• De knooppunten aanpak is een gebiedsgerichte aanpak om samen met stakeholders 

per regio op zoek te gaan naar ‘narratieve projecten’ in knooppunten/energiecluster 
gebieden. Narratieve projecten zijn projecten waarvoor nu nog geen heel concrete 
energievraag uit sectoren aan ten grondslag ligt, maar die met het oog op de toekomst 
wellicht wel nodig/wenselijk zijn (bijvoorbeeld een regionale waterstofbackbone

• De knooppuntenaanpak gaat over stap 1, 2 en 3 van het vijfstappenmodel heen. Vanuit 
het verkregen inzicht wordt een nieuw project ontworpen. 

• Knooppunten zijn geografisch te omlijnen gebieden waar:
• Veel verschillende sectoren om infrastructuur vragen;
• Veel infrastructuur samenkomt en uitwisseling van modaliteiten belangrijk is;
• Waar volumineuze ontwikkelingen met impact op het landelijke of regionale 

energiesysteem plaatsvinden.

Het proces bestaat grofweg uit:
1. Knooppuntenidentificatie op basis van voorziene ontwikkelingen; waarom is 

hier een knooppunt logisch?
2. Mogelijke infra-/flexprojecten definiëren ( = mogelijk latere input voor de P-

MIEK).
3. Valideren door (kwantitatieve) onderbouwing vanuit netbeheerders, sectoren, 

lokale stakeholders.  

Wat is de knooppuntenaanpak?

Identificeren energieknooppunten in ontwerpsessies

0. Opstart 
programmeer-

cyclus

1. Verkrijgen van 
inzicht

2. Opstellen 
energievisie en 
afwegingskader

3. Ontwerpen 
ontwikkelvariante

n

4. Afwegen en 
keuze variant

5. Borgen en 
uitvoeren

Inzichten uit 
knooppunten 
aanpak opnemen 
in P-MIEK op basis 
van knooppunt 
beschrijvingen
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Op basis van inzichten uit pilot Noord-Holland Noord

In een ontwerpsessie is het goed 
mogelijk om de belangrijkste infra en 
vraag/aanbod ontwikkelingen per 
regio's op een kaar te tekenen. Hierin 
zijn naar verwachting altijd 
wel knooppunten te herkennen in het 
gebied waar diverse ontwikkelingen 
samenkomen.

Om een analyse te kunnen maken 
van mogelijkheden is het belangrijk 
om een beeld te hebben van de 
capaciteit in 2030 van de energie-
infrastructuur (elektriciteit, 
waterstof, andere energiedragers, 
flex, conversie). Dit hoeft echter nog 
niet 100% kloppend of dekkend te 
zijn. 

Vervolgens kan geduid worden wat 
de belangrijkste ontwikkelingen in 
deze deelgebieden of knooppunten 
zijn. Het wordt dan ook duidelijk of 
een knooppunt een meer lokaal, 
provinciaal of nationaal karakter 
heeft. Dat wordt mede bepaald door 
benodigde infrastructuur en impact 
van de ontwikkelingen in het 
deelgebied.

De volgende vertaling kan zijn om vast 
te leggen dat infrastructuur 
uitbreidingen geconcentreerd worden 
in de knooppunten. In overige 
gebieden ligt de focus op zoveel 
mogelijk uitnutten van bestaande 
infrastructuur. Hier worden – waar 
mogelijk – ook geen grootschalige 
nieuwe ontwikkelingen 
geconcentreerd.

Voorbeeld: Noord- Holland-Noord
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Situatie: 
Dit knooppunt gebied kenmerkt zich doordat het een mogelijk kruispunt is van landelijke energie 
infrastructuur lijnen. Mogelijk komen de aanlanding wind op zee, de waterstof backbone en de 
versterkte 380 KV noord zuid lijnen samen. Het is een landelijk gebied met nog relatief veel open 
beschikbare ruimte. Woningbouw, mobiliteit zijn geen grote energievragers. 2 industriesegmenten 
die veel energie gebruiken zijn de datacenters en de glastuinbouw. Uitbreiding hiervan ligt binnen de 
ambitie van de Agriport. In de omgeving is invoeding van PV en wind een toenemend probleem op 
het regionale net. 

Potentie voor het landelijke energiesysteem:
Afhankelijk van de aanlanding wind op zee is dit gebied mogelijk geschikt om grootschalig de 
elektronen van de Noordzee te transporteren naar de grote vraag gebieden in de randstad zoals 
NZKG en Rotterdam. Daarnaast is er mogelijk potentie om grootschalig  de Noordzee elektronen 
met elektrolyse om te zetten naar waterstof en dit via de waterstof backbone richting de 
industriegebieden te transporten. Of dit lokaal haalbaar is en de ruimte daadwerkelijk beschikbaar is 
nog niet onderzocht.  Bij voldoende beschikbaarheid van elektronen is extra inbreiding van 
datacenters in dit gebied mogelijk haalbaar. Dit verlaagt de transportopgave in andere delen van het 
land.

Potentie voor het regionale/lokale energiesysteem: 
Elektrolyse en datacenters hebben een groot surplus aan warmte. Onderzocht kan worden of dit in 
de gebouwde omgeving kan worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is om middels 
stimuleringsmaatregelen regionale industrie die warmte nodig heeft zich te laten vestigen op dit 
industrieterrein.

Het verhaal van het knooppunt

Knooppuntprojectomschrijving

De knooppuntenaanpak begint bij het verhaal of de visie van het knooppuntgebied. De omschrijving geeft op hoofdlijnen wat voor project 
het is, welk opgaven het project dient, en waar. De geïdentificeerde knooppunten kunnen landelijk, regionaal of lokaal van aard zijn.
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50

Knooppuntproject in de pMIEK

Projectenlijst van het knooppunt. Randvoorwaarden/beleid

1. Aanlanding wind op zee (VAWOZ) op dit knooppunt. DC traject. 
Verantwoordelijk: EZK en TenneT. Periode: 2030? 

2. Converterstation VAWOZ naar 380kV.
Verantwoordelijk: EZK en TenneT. Periode: 2030? 

3. Aanleg 380kV Noord Zuid. Is al gepland. Bij geen elektrolyse,  wel 
VAWOZ 6 circuits. Bij geen VAWOZ, geen elektrolyse 2 voldoende?
Verantwoordelijk: TenneT. Periode: 2026? 

4. Aanleg waterstof backbone met afslag op dit knooppunt.
Verantwoordelijk: Gasunie. Periode: 2028? 

5. Aanleg infra om elektrolyse bedrijven zich te kunnen laten vestigen. 
Verantwoordelijk: Gasunie & TenneT. Periode: 2032? 

6. Warmtenetwerk voor industrie. 
Verantwoordelijk: Agriport. Periode: 2032? 

7. Afslag waterstof backbone naar Den Helder als elektrolyse in Den 
Helder of Noordzee plats vindt. 
Verantwoordelijk: Gasunie EZK Port of Den Helder. Periode: 2030?

1. VAWOZ keuze aanlanding. 
Verantwoordelijk: Rijk 

2. Landelijk elektrolyse beleid. Waar vind dit plaats? Op Noordzee, op knooppunt of bij 
industrieclusters. 
Verantwoordelijk: Rijk

3. Datacenter beleid. Aanwijzen als uitbreidingsgebied. 
Verantwoordelijk: Rijk en Provincie. 

4. Ruimte beschikbaar maken voor de infrastructuur en industriële activiteiten. 100ha? 
Verantwoordelijk: Provincie en gemeente.  

5. Lokaal draagvlak en toestemming bevoegd gezag voor ontwikkelingen. 
Verantwoordelijk: Provincie en gemeente. 

6. Ambities industrieterrein in lijn brengen met knooppunt gedachte. Verantwoordelijk: 
Provincie, gemeente en lokale stakeholders. 

7. Vestigingsbeleid met stimuleringsmaatregelen om warmte afname te creëren. 
Verantwoordelijk: Provincie en gemeente 

Een project dat uit de knooppuntenaanpak komt kan worden opgenomen in de pMIEK, inclusief randvoorwaarden. Het verschilt 
hierin niet van een ander project dat wordt geprogrammeerd 
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Dit deel biedt een handreiking voor het afwegingskader van het Provinciaal MIEK 

(PMIEK). De handreiking is een hulpstuk voor de partijen die aan een PMIEK werken, om 

tot keuzes te komen voor het prioriteren en versnellen van investeringen in regionale 

energie-infrastructuur – zowel nieuwe als uitbreiding van bestaande infrastructuur.

Dit deel geeft invulling aan de volgende vragen:

1) Wat zijn belangrijkste uitgangspunten voor het afwegingskader?

2) Wat voor type criteria zijn te onderscheiden?

3) Welke criteria worden geadviseerd om te gebruiken?

Notabene: 

• Een overzicht van relevante begrippen is toegevoegd als bijlage.

• Om de focus van dit deel op het afwegingskader en de afwegingscriteria te houden is 

ervoor gekozen om relevante aanpalende vragen – zoals juridische legitimatie, hoe het 

afwegingskader toegepast wordt en hoe over keuzes gecommuniceerd wordt naar de 

buitenwereld – niet in dit document te beantwoorden. Voor deze vragen wordt een 

andere notitie opgesteld.

• Het afwegingskader helpt om binnen het PMIEK de prioritaire investeringen te 

bepalen, maar is geen prioriteringsrichtlijn voor het investeringsplan (IP) van de 

netbeheerder. Het doel is wel om te streven naar consensus tussen PMIEK-

werkorganisatie en de eigen investeringsafwegingen van de regionale netbeheerder.

Handreiking Afwegingskader (1/7)
1. Uitgangspunten

Wat zijn belangrijkste uitgangspunten voor het afwegingskader? 

Voor de uitwerking van het PMIEK afwegingskader worden de volgende punten relevant 

geacht:

Hulpmiddel voor selecteren prioritaire investeringen -> Het afwegingskader vormt een 

hulpmiddel voor het integraal afwegen van investeringen in regionale energie-

infrastructuur. Het afwegingskader helpt bestuurders om een keuze te maken welke 

investeringen prioritair zijn in een gebied. Het afwegingskader heeft niet tot doel om 

prioritaire investeringen onderling te prioriteren.

Zo groot mogelijke uniformiteit tussen provincies ->  Voorkeur voor een zo groot 

mogelijke uniformiteit tussen de afwegingskaders die in de PMIEK’s gaan worden 

toegepast. Dit om keuzes voor buitenstaanders en provincies onderling uitlegbaar te 

houden en het voor infrabeheerders – die provincie-overstijgende werkgebieden hebben 

– uitvoerbaar te houden.

Eenvoudig en snel toe te passen -> Het afwegingskader dient eenvoudig toe te passen te 

zijn. Een criterium dient eenvoudig meetbaar te zijn en te voorkomen dat het 

afwegingskader bestaat uit een te groot aantal criteria. Idealiter neemt het invullen en 

scoren van een investering voor de PMIEK werkorganisatie max. 4 uur in beslag. Een 

uitgebreider inzicht per investering – bijv. via een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA) – wordt in deze fase van het proces niet nodig geacht. Een MKBA kan op een 

later moment bij de verdere uitwerking alsnog plaatsvinden. 

Transparant maken keuzes  -> Voor belanghebbenden en buitenstaanders dient duidelijk 

te worden en uitlegbaar te zijn hoe keuzes tot stand zijn gekomen.
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Regionaal maatwerk mogelijk maken -> Tussen provincies bestaan verschillen qua 

energienetwerk, energieverbruik en beleidsprioriteiten. Hoewel uniformiteit een 

belangrijk uitgangspunt is, dient de handreiking ruimte te bieden voor accentverschillen 

in de keuzes die in de provincie worden gemaakt.

De meerwaarde van het afwegingskader ligt in de transparantie van het keuzeproces en 

het onderliggende gesprek tussen alle betrokken partijen. Het afwegingskader biedt een 

gespreksleidraad voor het zorgvuldig langslopen van belangrijke elementen bij een 

investering, om zo de bestuurders beter geïnformeerde keuzes te laten maken. 

2. Type criteria

• Wat voor type criteria zijn te onderscheiden?

Voor het afwegingskader worden drie typen criteria onderscheiden:

Maatschappelijke waarde criteria -> Criteria om te bepalen wat de maatschappelijk-

economische waarde is van een investering.

o Investering krijgt neutrale beoordeling waarbij wordt beoordeeld of investering 

bijdraagt aan maatschappelijke waarde. 

Systeemtoets criteria -> Criteria om te bepalen of investering noodzakelijk is, urgentie 

heeft en past binnen beleidskaders.

o Investeringen die hier niet aan voldoen komen in principe niet in aanmerking voor 

prioritering of versnelling. 

Realiseerbaarheid criteria -> Criteria om te bepalen of investering te realiseren valt 

binnen de gewenste tijd.

o Op hoofdlijnen wordt inzicht gegeven of de investering (te verwachten) 

belemmeringen kent in ruimte, techniek, draagvlak of middelen.

Handreiking Afwegingskader (2/7)
Al deze typen criteria – die grotendeels kwalitatief van aard zijn – zijn nodig om tot een 

overkoepelend inzicht te krijgen en om tot een zorgvuldige afweging te komen. De 

deelnemende partijen in het PMIEK dienen zelf de weging van de criteria te bepalen. Dat 

kan per PMIEK verschillen
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3. Te gebruiken criteria

• Welke criteria worden geadviseerd om te gebruiken?

Handreiking Afwegingskader (3/7)

Criterium Type criteria Te onderzoeken vraag Advies Door

A. Maatschappelijk 

doelbereik

Maatschappelijke 

waarde

In welke mate worden met deze 

investering (welke) (ruimtelijke) 

ontwikkelingen geaccommodeerd?

Hoog / gemiddeld / 

laag doelbereik

Werkorganisatie 

PMIEK

B. Aansluiting 

energievisie

Systeemtoets In hoeverre past de investering binnen 

de energievisie?

Goed / voldoende / 

slecht passend

Werkorganisatie 

PMIEK

C. Energie-infra 

efficiëntie

Systeemtoets In hoeverre is de investering zinvol 

vanuit energie-infrastructuur oogpunt?

Veel / gemiddeld / 

weinig efficiënt

Regionale 

netbeheerder

D. Energiesysteem 

alternatieven

Systeemtoets In hoeverre is de investering 

noodzakelijk vanuit energiesysteem 

oogpunt?

Hoge / gemiddelde / 

lage urgentie

Werkorganisatie 

PMIEK

E. Maatschappelijke 

effecten

Maatschappelijke 

waarde

Wat zijn de overige maatschappelijke 

effecten van de investering?

Veelal positieve / 

gemiddelde / 

negatieve effecten

Werkorganisatie 

PMIEK

F. Ruimtelijke 

inpasbaarheid

Realiseerbaarheid Zijn voor deze investering 

belemmeringen qua ruimtelijke 

inpassing te voorzien?

Weinig / gemiddeld / 

veel inspanningen 

nodig

Werkorganisatie 

PMIEK

G. Uitvoerbaarheid 

overig

Realiseerbaarheid Zijn voor deze investering overige 

belemmeringen qua uitvoerbaarheid te 

voorzien?

Weinig / gemiddeld / 

veel inspanningen 

nodig

Werkorganisatie 

PMIEK

H. Omvang kosten n.v.t. Wat is de financiële omvang van de 

investering?

n.v.t. Regionale 

netbeheerder
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Het is de bedoeling dat de PMIEK werkorganisatie – of voor criteria C en H de regionale 

netbeheerder – per investering de te onderzoeken vraag beantwoord en een (ambtelijk) 

advies geeft over de scoring. De scoring per investering helpt de bestuurders om 

vervolgens in een bestuurlijk gesprek de prioritaire investeringen – en niet de onderlinge 

ranking – te bepalen. 

A. Maatschappelijke doelbereik (maatschappelijke waarde; kwantitatief)

• In welke mate worden met deze investering (welke) (ruimtelijke) ontwikkelingen 

geaccommodeerd?

Bij dit criterium wordt getoetst welke en in welke mate (ruimtelijke) ontwikkelingen 

worden geaccommodeerd met de investering. Per investering wordt in beeld gebracht 

welke ontwikkelingen worden bediend en wat daarvan de massa is. Dit hoeven niet per sé 

nieuwe ontwikkelingen te zijn, maar kan ook de leveringszekerheid van een bestaande 

voorziening betreffen. 

Qua accommoderen van ontwikkelingen kan gedacht worden aan: verduurzaming of 

nieuwbouw van woningen, duurzame opwek op land, wind op zee, verduurzaming of 

nieuwvestiging van industrie, laadinfrastructuur voor openbaar vervoer of andere vormen 

van mobiliteit en publieke/maatschappelijke voorzieningen zoals een ziekenhuis. Per 

ontwikkeling is het relevant om een inschatting te maken van de ‘mate van zekerheid’ dat 

de investering gaat plaatsvinden. 

De PMIEK werkorganisatie verzorgt de inventarisatie – mogelijk in een tabel – en het 

advies voor de scoring. De beoordeling of een bepaald aantal veel of weinig is, is 

afhankelijk van de situatie in de provincie. Bijv. de significantie van 500 

nieuwbouwwoningen zal per provincie verschillen. 

Handreiking Afwegingskader (4/7)
B. Aansluiting energievisie (systeemtoets; kwalitatief)

• In hoeverre past de investering binnen de energievisie?

Bij dit criterium wordt getoetst of de investering past binnen de (uitgangspunten van de) 

energievisie die voor het PMIEK is opgesteld. 

Indien de energievisie in de eerste iteratie (nog) niet is opgesteld, dan kan ook getoetst 

worden op nationaal, provinciaal en lokaal beleid. Te denken valt aan:

o Nationaal: Klimaatakkoord, Beleidsprogramma Klimaat en Energie van Rijk, 

(contourenbrief) Nationaal Plan Energiesysteem (NPE).

o Provinciaal: Beleidsprogramma Klimaat en Energie van provincie, energieparagraaf 

omgevingsvisie. 

o Lokaal: Beleidsprogramma Klimaat en Energie van gemeenten, energieparagraaf 

omgevingsplan.

De PMIEK werkorganisatie – provincie en gemeenten voorop – verzorgt het advies voor 

de scoring
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C. Energie-infrastructuur efficiëntie (systeemtoets; kwalitatief)

• In hoeverre is de investering zinvol vanuit energie-infrastructuur oogpunt?

Bij dit criterium wordt getoetst of de investering bijdraagt aan:

o Oplossen lokale of regionale energie-infrastructuur knelpunten.

o Efficiënte benutting bestaande energie-infrastructuur netwerk – zowel op lokaal, 

provinciaal als nationaal niveau.

De (regionale) netbeheerder verzorgt het advies voor de scoring. De investering wordt 

afgezet tegen het IP, de provinciale systeemtoets en II3050. Hoewel netbeheerders alleen 

verantwoordelijk zijn voor het gereguleerde domein, is de verwachting dat zij – in ieder 

geval de eerste iteratie – ook (integraal) kunnen adviseren over investeringen met 

energiedragers uit het niet-gereguleerde domein. De PMIEK werkorganisatie kan ervoor 

opteren een andere, meer onafhankelijke partij in te schakelen.

Handreiking Afwegingskader (5/7)
D. Energiesysteem alternatieven (systeemtoets; kwalitatief)

• In hoeverre is de investering noodzakelijk vanuit energiesysteem oogpunt?

Dit criterium heeft een signaalfunctie, om voor elke investering te onderzoeken of 

alternatieven voorhanden zijn. Bij dit criterium wordt getoetst of voor de investering 

voldoende alternatieven zijn verkend en/of toegepast. Daartoe dient per investering een 

motivatie te worden gegeven op de volgende vragen:

o Zijn alternatieven verkend, of is verzwaring of -uitbreiding van de energie-

infrastructuur de enige oplossing?

o Zijn systeemintegratie oplossingen verkend?

o Zijn slimme oplossingen om vraag-aanbod te matchen verkend?

De PMIEK werkorganisatie – provincie en netbeheerders voorop – verzorgt de 

beantwoording van de vragen en het advies voor de scoring.
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E. Maatschappelijke effecten (maatschappelijke impact; kwalitatief)

• Welke overige maatschappelijke effecten van de investering zijn te verwachten?

Bij dit criterium wordt getoetst wat de maatschappelijke effecten zijn wanneer de 

investering wel of niet (versneld) wordt gerealiseerd. Hierbij worden effecten op andere 

beleidsterreinen,  meekoppelkansen, toekomstbestendigheid en gevolgen bij niet 

doorgaan van investering bekeken. Daartoe dient per investering een motivatie te 

worden gegeven op vragen als:

• Wat zijn overige effecten – niet benoemd bij criterium A – als investering (versneld) 

wordt gerealiseerd? 

o Denk aan leveringszekerheid, ecologie, armoede en welvaartsverdeling.

• Wat is de impact als investering niet doorgaat of vertraagd wordt?

• Toekomstbestendigheid: kan met zekerheid worden gesteld dat dit een no-regret

investering is?

• In hoeverre is er sprake van meekoppelkansen: 

o Met of tussen sectorale plannen of activiteiten

o Met of tussen andere energietoepassingen op deze locatie

• Toekomstbestendigheid: kan met zekerheid worden gesteld dat dit een no-regret

investering is?

De PMIEK werkorganisatie verzorgt het advies voor de scoring.

Handreiking Afwegingskader (6/7)
F. Ruimtelijke inpasbaarheid (realiseerbaarheid; kwalitatief)

• Zijn voor deze investering belemmeringen qua ruimtelijke inpassing te voorzien?

Bij dit criterium wordt getoetst of voor deze investering de ruimteclaims (qua oppervlakte 

en locatie) inzichtelijk zijn gemaakt, of mogelijkheden zijn verkend om ruimtebeslag te 

beperken, of de investering bestemmingsplannen doorkruist en of het impact heeft op 

bestaande milieu-, geluid- en veiligheidscontouren-wetgeving.

De PMIEK werkorganisatie – provincie en gemeenten voorop – verzorgt het advies voor 

de scoring.

G. Uitvoerbaarheid overig (realiseerbaarheid; kwalitatief)

• Zijn voor deze investering overige belemmeringen qua uitvoerbaarheid te voorzien?

Bij dit criterium wordt getoetst of voor deze investering overige belemmeringen te 

verwachtingen zijn waaronder:

• Technisch (o.a. aansluiting nationaal energie-infrastructuur)

• Organisatorisch (o.a. tegenstrijdige belangen)

• Juridisch

• Economisch (o.a. afhankelijkheden tussen investeringen)

• Maatschappelijk (o.a. draagvlak omgeving) 

De PMIEK werkorganisatie – netbeheerder en provincie voorop – verzorgt het advies voor 

de scoring. 

NB. Een project met naar verwachting veel belemmeringen, kan nog steeds onderdeel 

worden van een PMIEK. Juist omdat het project in zo’n geval extra inspanning behoeft. 
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H. Omvang kosten (kwantitatief)

• Wat is de financiële omvang van de investering?

Dit is geen criterium à la de andere criteria. Om het gewicht van een investering te duiden 

is van belang om een indicatie te verkrijgen van de omvang van de kosten.

De regionale netbeheerder verzorgt een indicatie van de kosten. Mogelijk is dit criterium 

voor investeringen uit het niet-gereguleerde domein lastig, omdat dat bedrijfsgevoelige 

informatie kan betreffen. 

Notabene: Niet opgenomen criteria

Van een aantal criteria adviseren wij geen eigen criterium op te nemen:

• Urgentie of noodzakelijkheid: zit geborgd bij criteria ‘aansluiting beleid’ en 

‘energiesysteem efficiëntie’. 

• Klimaatwinst: lastig meetbaar per investering, zit (minder expliciet) geborgd bij 

criterium ‘aansluiting beleid’.

• Kosten-baten: lastig meetbaar per investering, zit (minder expliciet) geborgd in criteria 

systeemefficiëntie (kosten) en maatschappelijke waarde (baten).

Handreiking Afwegingskader (7/7)
Bijlage deel 2 - Begrippenlijst

pMIEK = Aanpak in provincies die netbeheerders helpt om regionale energie-infrastructuur 

investeringen te prioriteren, verbinding te leggen met hoofdinfra projecten (zoals aansluiting 

landelijke waterstofnet) en investeringen te selecteren waarop door overheden en netbeheerders 

afspraken worden gemaakt om deze versneld te realiseren. 

pMIEK werkorganisatie = Team dat in provincie werkt aan het PMIEK. Bestaat tenminste uit 

medewerkers van provincie, gemeenten en regionale netbeheerder.

MIEK = Programma van het kabinet waarin marktpartijen, overheden en netbeheerders afspraken 

maken over het versneld realiseren van infrastructuur van nationaal belang, dat bijdraagt aan de 

klimaattransitie en het verdienvermogen van Nederland. Het MIEK wordt verbreed van de industrie 

naar de andere sectoren uit het Klimaatakkoord (mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw).

Nationaal afwegingskader = Afwegingskader dat wordt toegepast om MIEK projecten te selecteren 

en deze versneld te realiseren. Is meer een systeemtoets dan een prioriteringsmechanisme en heeft 

daarmee een ander karakter dan het PMIEK afwegingskader.

pMIEK afwegingskader = Afwegingskader dat wordt toegepast om regionale energie-infrastructuur 

investeringen te prioriteren en investeringen te selecteren voor versnelling. 

Prioriteringskader = Initiatief van EZK om te komen tot een prioriteringskader voor (in ieder geval 

landelijke) netbeheerders. Dit kader dient netbeheerders in staat te stellen om te komen tot gedragen 

keuzen in de volgorde van investeringen en ruimte te geven om voorrang te verlenen aan 

maatschappelijk urgente uitbreidingen van infrastructuur. 

Notabene: Voor de eerste ronde van het PMIEK is dat prioriteringskader naar verwachting te laat gereed. 

Zodoende is ervoor gekozen om alvast te starten met de uitwerking van deze handreiking. De intentie is 

wel om beide kaders bij elkaar te brengen.

Investeringsplan (IP) = Investeringsplan waarin een netbeheerder de uitbreidings- en 

vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor de komende 10 jaar beschrijft. 

Wordt elke 2 jaar opgesteld.



Ondersteund door:

pMIEK product
Bijlage 10 bij Handreiking Integraal Programmeren

Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren

http://www.groenlicht.nl/


60Bijlage bij Handreiking Integraal Programmeren

1. Inleiding

In interbestuurlijke afspraken van juli 2021 is afgesproken om in iedere provincie een 
pMIEK te maken. In dit document is beschreven wat dit PMIEK inhoudt. Door de 
werkgroep integraal programmeren (WIP) is een aantal elementen uitgewerkt als 
minimale vereisten voor een pMIEK. Deze minimale vereisten zijn nodig om de volgende 
zaken goed te kunnen doen:  
- Een goede vertaling te kunnen maken vanuit de pMIEK’s richting (omgevings)beleid 

van overheden en investeringsbesluiten van netbeheerders, die inbreng krijgen 
vanuit verschillende pMIEK’s.

- Een goede wisselwerking tussen nationaal MIEK en pMIEK mogelijk te maken, die 
nodig is om het totale energiesysteem goed te laten functioneren. 

- Afwegingen en keuzes te maken indien projecten grenzen van regio's of provincies 
overstijgen (vanwege provincie-overstijgende verzorgingsgebieden van 
netbeheerders). 

Daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor maatwerk in de uitwerking van het PMIEK. 
Iedere provincie en regio is immers anders.

Handreiking product pMIEK (1/3)
2. Het product pMIEK

Zoals eerder opgenomen in het Groeidocument Integraal Programmeren bestaat het 

product pMIEK in ieder geval uit 2 delen: een projectenlijst en een projectfiche per 

pMIEK-project. Elke provincie borgt dat deze worden opgeleverd, in nauwe 

samenwerking met gemeenten en netbeheerders. Vanwege de benodigde uniformiteit in 

verband met onderlinge vergelijking en doorvertaling richting investeringsplannen is het 

van belang dat de projectenlijst en de projectfiches worden opgesteld in de formulieren 

die binnenkort beschikbaar zijn. Iedere provincie is uiteraard vrij om daaraan aanvullend 

uitwerkingen, rapportages en andere documenten te maken die passend zijn bij de 

provinciale en regionale context. Deze zijn vormvrij. 

Projectenlijst
Een ‘projectenlijst’ met daarin de geselecteerde PMIEK projecten. Bevat:

• Naam project
• Locatie
• Type infra
• Sectoren en ontwikkelingen
• Betrokken partij(en) infra
• Financiële informatie (dekking, orde grote)
• Planning 

In de projectenlijst wordt een overzicht gegeven van alle PMIEK-projecten. In het 
(beknopte) projectfiche staan per project de gegevens die belangrijk zijn voor de 
doorvertaling richting investeringsplannen van netbeheerders en overheidsbeleid. En de 
gegevens die eventueel nodig zijn om bovenprovinciale of nationale afwegingen te 
maken tussen verschillende pMIEK’s.

Projectfiche per PMIEK-project
Korte (indicatie 1A4) informatie over project voor achtergrondinformatie, deels voortkomend 
uit de informatie die nodig was voor de bestuurlijke afweging. Bevat:
• + Informatie op projectenlijst
• Omschrijving
• Reden opname / afweging
• Project fase 
• Afhankelijkheden van andere projecten
• Afhankelijkheden buiten provincie
• Uitvoeringsafspraken

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-07/Handreiking-startnotitie-programmeren-regionale-energie-infra.pdf
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2. Projectenlijst

Een ‘projectenlijst’ met daarin de geselecteerde PMIEK projecten. In onderstaande tabel 
zijn de categorieën omschreven van deze lijst. 

Categorie omschrijving Verplicht

Naam project Naam van project die zoveel mogelijk voor zichzelf spreekt. Bijv. ‘Waterstofbackbone Regio A’ of ‘Verzwaring 
middenspanningstracé gemeente A - gemeente B’ 

Ja

Locatie Duiding van gebied/locatie, zo specifiek mogelijk. Ja

Type infra Steekwoorden die type benodigde infrastructuur of flexibiliteitsopties beschrijven (bijvoorbeeld uitbreiding bestaand 
MS-HS-station, nieuwe warmte- of waterstofleiding of nieuwbouw hydrolyser)

Ja

Sectoren en ontwikkelingen Steekwoorden van sectorale / ruimtelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan project (bijv. nieuwbouw 
woonwijk X in gemeente A, mobiliteitshub Y in gemeente B en verduurzaming bedrijventerrein Z in gemeente C. 

Ja

Financiële informatie Informatie of er financiële dekking is voor investering in infrastructuur, of er nog extra steun nodig is van overheden (bij 
private investeringen) en indien mogelijk orde grote van benodigde investering

Indien relevant

Planning Indicatie van oplevering, detailniveau afhankelijk van fase project (periode van jaren/jaartal/kwartaal/ingebruikname 
datum)

Ja

Betrokken partijen Opsomming van de belangrijkste betrokken partijen en hun rol (initiatiefnemer, investeerder, belanghebbende, etc.) Ja

Handreiking product pMIEK (2/3)
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3. Projectfiche per project

De PMIEK werkorganisatie stelt per PMIEK-project een projectfiche op, waar wenselijk 
aangevuld met bijv. bedrijven of private netwerkbedrijven (voor bijvoorbeeld bij 
waterstof of warmte). Indicatie omvang projectfiche: 1 A4. 

Categorie omschrijving Verplicht

Algemene gegevens Zie projectenlijst

Omschrijving Korte omschrijving van project inclusief het 'narratief', het 'verhaal' van dit project (waarom dit project? Welke sectorale 
ontwikkelingen worden ermee bediend en wie zijn belanghebbenden?). 

Ja

Reden opname/ afweging Argumenten waarom project is geselecteerd voor prioritering en/of versnelling, voortkomend uit bestuurlijke afweging 
m.b.v. afwegingskader.

Ja

Projectfase Projectfase bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen:
• Fase infra: Korte weergave in welke fase investeringsbeslissingen voor infrastructuur is (zelfde fasen als nationaal 

MIEK: 1) verkenning, 2) planstudie, 3) feedstudie, 4) besluitvorming) 
• Fase RO voor infra: korte weergave in welke fase RO-planvorming voor infrastructuur is (bijv. nog niet gestart, 

gesprekken opgestart, initiatiefplan ingediend, vergunning aangevraagd, vergunning verleend, vergunning 
onherroepelijk)

• Fase ruimtelijke ontwikkeling: Korte weergave in welke fase de planvorming voor de bijbehorende ontwikkelingen 
(industrie, woningbouw, mobiliteit, etc. zijn) is hoe (on)zeker deze plannen zijn.

Ja

Afhankelijkheden van andere 
projecten

Beschrijving van afhankelijkheden van (of samenhang met) andere infrastructuurprojecten zijn er (zowel provinciaal als 
nationaal)? 

Indien relevant

Afhankelijkheden buiten provincie Indien er afhankelijkheden zijn van (of samenhang met) projecten of ontwikkelingen buiten regio/provincie zijn deze 
omschrijven en aangeven hoe hiermee wordt omgegaan.

Indien relevant

Uitvoeringsafspraken Beschrijving waar versnelling nodig is en eventuele afspraken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Ja

Handreiking product pMIEK (3/3)
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