
 

Expert en capaciteitspool MIEK 
 

Inleiding 

Binnen de PIDI-werkgroep is gekeken naar mogelijkheden om besluitvormingsprocessen en -

procedures voor grootschalige energie-infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en projecten opgenomen in de 

Provinciale MIEK’s te versnellen. Een van de opties die bij vanuit de regio’s als kansrijk is benoemd 

betreft het ondersteunen van decentrale overheden om ruimtelijke inpassingsprocedures tijdig 

(sneller) uit te voeren. 

 

Gemeenten en soms provincies worden geconfronteerd met complexe en soms meerdere gelijktijdig 

lopende ruimtelijke inpassingsprocedures voor grootschalige energie-infrastructuurprojecten. De 

regionale overheden hebben niet altijd de capaciteit of expertise in huis om deze procedures tijdig te 

doorlopen. Bovendien zullen regionale overheden nog eigen moeten worden met de Omgevingswet. 

 

Aanbod 

Om deze regionale overheden te ondersteunen gaat EZK een expert- en capaciteitspool aanbieden 

met medewerkers die zorgen voor kennisopbouw of helpen bij de procesbegeleiding en uitvoering van 

de ruimtelijke inpassingsprocedures. De precieze vraag vanuit de regionale overheden kan per keer 

verschillend zijn, is afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt en kan samenhangen met 

de grootte van de ambtelijke organisatie van een regionale overheid.  

 

Uitvoering 

De expertpool zal worden belegd bij RVO. Binnen het Nationaal Programma RES (NPRES) bestaat al 

een expertpool voor RES specifieke vragen Deze is opgebouwd als een grote kaartenbak met experts 

die worden geraadpleegd op basis van vragen van overheden onderverdeeld in  

een expertpool voor inhoudelijke vragen waarbij technische en juridische expertise en een 

capaciteitspool waarbij de ondersteuning wordt aanbesteed bij externe partijen. Een coördinator 

expertpool NPRES zet de vragen intern uit bij RVO, EZK of externe bureaus. Daarnaast heeft de 

coördinator contact met regio liaisons, waar vragen worden opgehaald en beantwoord.  

 

De verwachting is dat kennis- en capaciteitsvragen over MIEK projecten vergelijkbaar zijn en dat met 

de uitbreiding van de NPRES werkwijze deze snel kunnen worden opgepakt. Het bestaande netwerk 

uit de kaartenbak kan worden benut en eventueel uitgebreid waar nodig met MIEK specifieke kennis.  

 

De expertpool zal bestaan uit een expert en een capaciteitsdeel. De capaciteitsinzet wordt in eerste 

instantie geleverd door aanbesteding bij externe partijen. De maximale ondersteuning per gemeente 

of provincie is in principe 25 dagen, maar kan in overleg worden uitgebreid.  

 

Voor de MIEK expert- en capaciteitspool is een aparte coördinator aangesteld. Deze MIEK coördinator 

zal actief zijn met specifieke MIEK gerelateerde vragen op te halen in de regio. Voor een intake kunt u 

contact op nemen met Joris Taanman via j.w.p.taanman@minezk.nl. 
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