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Geachte bestuurlijke trekkers van de RES-regio's, 
 
Op 1 april jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK), de minister van Financiën (FIN) en mijn ambtsvoorganger uw brief 
ontvangen over de continuering van de financiering van het RES-proces. Hierbij 
reageer ik mede namens de ministers van BZK en FIN op uw oproep om op korte 
termijn: 
  een toezegging te doen van € 4 miljoen voor de resterende periode in 2021 

om de RES-organisaties niet stil te laten vallen; 
  de continuïteit te borgen voor 2022, conform de toezegging in de brief van de 

minister van EZK van 12 februari jl.  
 
Samen richting de RES 1.0 
Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor het werk dat is 
verzet in de RES-regio’s en de ambitie die door u is neergelegd. Ik wil u tevens, in 
de besluitvormingsfase van de RES 1.0, een hart onder de riem steken. De RES-
regio’s hebben moeite gedaan om in coronatijd inwoners, maatschappelijke 
organisaties, energiecoöperaties, netbeheerders en bedrijven deelgenoot te 
maken van de regionale klimaatopgave. Nu en in de toekomst moeten er moeilijke 
keuzes worden gemaakt en locaties worden aangewezen waar niet iedereen het 
mee eens zal zijn. Het gaat hier dan ook niet om een gemakkelijke opgave, maar 
wel om een noodzakelijke.  
 
We hebben in democratische meerderheid met elkaar besloten dat Nederland over 
gaat op duurzame energie om verandering van het klimaat te beperken. Maar dat 
stelt ons ook voor de nodige dilemma’s. Hernieuwbare energie vergt immers meer 
ruimte in een dichtbevolkt land. We zien dat Nederlanders in ruime meerderheid 
een transitie naar een duurzaam energiesysteem steunen. Maar dat betekent niet 
dat iedereen zit te wachten op de praktische maatregelen die daaruit volgen, zoals 
windmolens of hoogspanningsverbindingen in de eigen omgeving. De meerwaarde 
van het RES-proces is dat we samen – overheid, maatschappelijke partijen, 
ondernemers en inwoners – de beste oplossingen en plekken zoeken en de 
maatschappij voor een groot deel eigenaar blijft van deze nieuwe energie.  
 
We zien bovendien dat al deze maatregelen keihard nodig zijn om de 
noodzakelijke omslag naar duurzame energie te kunnen maken. We zoeken 
daarbij de juiste balans tussen lokale belangen en zaken die in het belang van alle 
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Nederlanders zijn; zoals het aanpakken van klimaatverandering en de 
betaalbaarheid daarvan. Het voortouw ligt in de regio maar het vraagt een nauwe 
samenspraak vanuit de overheden met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partijen. 
 
Financiering najaar 2021 en daarna 
Vanuit deze constatering heb ik begrip voor de zorgen over de continuering van 
de ondersteuning van het RES-proces. Ik acht de ondersteuning van groot belang. 
Zoals mijn ambtsvoorganger in zijn brief van 12 februari jl. heeft aangegeven, ligt 
de continuering van het Nationaal Programma RES (NP RES) en daarmee de 
ondersteuning van de regio's, in de rede.  
 
Voor de resterende periode in 2021 kan ik u mededelen dat het kabinet 
€ 4 miljoen beschikbaar zal stellen. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde 
verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Net als u, wil ik graag dat het proces 
doorgaat na 1 juli en de ambities waaraan hard gewerkt is gerealiseerd gaan 
worden. In uw brief geeft u aan er begrip voor te hebben dat een volledig budget 
voor de volgende kabinetsperiode pas tijdens de kabinetsformatie aan de orde is. 
Ik zal mij inspannen om de continuïteit van het RES-proces te waarborgen voor de 
periode 2022-2025. Formele besluitvorming is echter aan een nieuw kabinet.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie 


