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Aanleiding
In de afgelopen maand hebben we stap 3 van het RES-proces: de lokale verrijking afgerond (zie illustratie
proces op volgende pagina) en zijn we gestart met stap 4: naar de concept-RES. In deze informatiebrief
informeren we u over wat er in de maanden maart en april op uw en onze agenda staat en wanneer u wat
kan verwachten. Daarnaast willen we kort ingaan op een aantal initiatieven van bewoners, Natuur en
Milieufederatie Noord-Holland en LTO die de afgelopen periode met een alternatieve concept-RES en/of
een visie zijn gekomen op de (on)mogelijkheden voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie in
onze provincie.
Stand van zaken
In de Energieregio Noord-Holland Noord en Zuid samen zijn de afgelopen maanden 66 gemeentelijke
bijeenkomsten/ateliers georganiseerd waaraan ruim 3.000 mensen hebben meegedaan, waaronder veel
vertegenwoordigers van dorpsraden, energiecoöperaties, VvE’s, ondernemers en natuur- en
milieuorganisaties. De laatste bijeenkomst was medio februari. De sfeer van de ateliers kan zonder
uitzondering positief kritisch worden genoemd. De verslagen van deze bijeenkomsten worden, onder
voorbehoud van instemming van de gemeenten, op 5 maart gepubliceerd op de websites van de
energieregio’s, www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl.
Het proces
In stap 4: naar de concept-RES vindt de komende tijd uitwerking plaats van alle opgehaalde informatie uit
de stappen 1 t/m 3. Deze worden vertaald naar de concept-RES. De concept-RES gaat in op:
- mogelijkheden voor opwek van wind- en zonne-energie in de regio, vertaald naar keuzes in
zoekgebieden;
- effecten, zoals de daarmee bereikte CO2 besparing en het verwachte energieaanbod in TWh;
- inzicht in de beschikbare (rest)warmtebronnen, de warmtevraag en de bestaande en in ontwikkeling
zijnde warmte-infrastructuur;
- de gevolgen voor de energie-infrastructuur;
- al gerealiseerde projecten en plannen.
De concept-RES wordt opgesteld door de energieregio en aangeboden aan de Colleges van B&W,
Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de Waterschappen. Zij stellen de concept-RES vast en
geven hem vrij voor:

wensen en bedenkingen van de raden, staten, en dagelijks bestuur waterschappen;

toetsing door de betrokken deelnemers van het RES-proces;

beoordeling door Nationaal Programma RES (incl. commissie MER en doorrekening door PBL).
De concept-RES wordt in mei en juni besproken in regionale en lokale raadsbijeenkomsten. Dit vindt zoveel
mogelijk plaats in reguliere regionale en lokale raadsbijeenkomsten, Statenbijeenkomsten en overleggen
van de algemeen besturen van de waterschappen. Daarnaast wordt op 20 mei een regio NHN en NHZ
brede reflectiebijeenkomst georganiseerd waarin alle raadsleden, collegeleden, bestuurders, statenleden,
leden van de dagelijks en algemeen besturen van de waterschappen binnen de regio met elkaar in gesprek
kunnen gaan.
De concept-RES wordt aangeboden aan het Nationaal Programmabureau (NP RES) nadat de raden, staten
en algemeen bestuur van de waterschappen in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter
kennis van de colleges te brengen. De Stuurgroep RES NHZ heeft besloten om de concept-RES niet op 1
juni, maar uiterlijk 5 juli formeel aan te leveren aan het NP RES, zodat alle raden in de gelegenheid zijn om
hun wensen en bedenkingen mee te geven.
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Het NP RES legt de concept-RES voor ter doorrekening aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
en de netwerkbeheerders. Daarnaast beoordeelt het NP RES de concept-RES kwalitatief. Ook de
Commissie m.e.r. geeft een advies. Het advies dat uit de kwantitatieve doorrekening en de kwalitatieve
beoordeling volgt, is input voor de verdere uitwerking van de concept-RES naar de RES 1.0.
Parallel aan de wensen en bedenkingen wordt de concept-RES ter toetsing voorgelegd aan alle
deelnemers van het proces uit stap 1 t/m 3. Ook de eventuele reflecties van deze deelnemers op de
concept-RES zullen worden meegenomen in de uitwerking naar de RES 1.0.
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Plannen, visies en initiatieven van derden
In de afgelopen week is namens een aantal bewonersorganisaties een alternatieve concept-RES
aangeboden, hebben natuur- en milieuorganisaties hun visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
grootschalige opwek met zon- en windenergie in onze provincie gepubliceerd en is LTO met een aanbod
gekomen. In het RES-proces is ruimte om visies, plannen en voorstellen van belanghebbenden een plek te
geven. Deze worden als bijlage bij de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Op
deze wijze doen we recht aan het door ons doorlopen open en transparante proces en we stellen het
Nationaal Programma RES in de gelegenheid om tot een volledige afweging te komen van het bestuurlijke
en maatschappelijke draagvlak voor de inzet vanuit de regio in de concept-RES.
Van concept naar RES 1.0
Na de zomer worden alle reacties van deelnemers, alternatieve plannen en visies, de wensen en
bedenkingen van de raden, staten en AB integraal tegen elkaar afgewogen in een reactienota. Naar
verwachting besluiten de colleges in oktober over deze nota en wordt de concept-RES hierop aangepast
(stap 5a). Daarnaast wordt een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote
zonnedaken en/of windmolens nader te concretiseren (stap 5b). Hierbij worden inwoners en andere
belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. Dit alles wordt verwerkt in de RES 1.0, die uiteindelijk ter
vaststelling wordt aangeboden aan alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van
de waterschappen.
Agenda
Bustour
3 april van 09.00 - 17.30 uur. Met de bus langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in NoordHolland. Met collega raadsleden, statenleden en leden van het AB wordt u tijdens een interactieve tour
bijgepraat door verschillende experts en stakeholders die betrokken zijn in het RES-proces, dit is tevens
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een mooie gelegenheid om onderling van gedachten te kunnen wisselen. De uitnodiging is u via de griffie
aangeboden.
Concept-RES openbaar
Eind april: de colleges besluiten 21 en uiterlijk 28 april over de concept-RES
Op het moment dat de eerste gemeente, provincie of een waterschap de concept-RES vrijgeeft is deze
openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Optioneel: regionale of lokale informatieavond RES
Deelregio’s of lokale raden kunnen ervoor kiezen om een informatieavond te organiseren voor een
technische toelichting op de concept-RES.
Reflectiebijeenkomst concept-RES Noord-Holland
20 mei van 17.00 - 22.00 uur. AFAS Alkmaar, Stadionweg 1, Alkmaar
De save-the-date hiervoor is via de griffie aan u aangeboden.
Tijdens deze middag zijn er verschillende sprekers vanuit stakeholders die betrokken zijn in het RES-proces
om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Tevens kunt u hier een presentatie met korte pitches
vanuit de betrokken stakeholders volgen. In de avond is er gelegenheid om onderling tot reflectie te komen
en het vervolgproces samen te doorleven.
Meer informatie over de RES
Op de website www.energieregionhz.nl vindt u meer informatie over de RES NHZ. Ook kunt u zich hier
inschrijven voor de nieuwsbrief NHZ. Of neem contact op met de programmamanagers van Energieregio
Noord-Holland Zuid: Marco Berkhout (berkhoutm@noord-holland.nl) en Roos Peters (vlaarr@noordholland.nl).
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