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**

nummer : 52
onderwerp : Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid

Aan de raad, 

Inleiding
Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s en iedere energieregio maakt een Regionale Energie
Strategie. De gezamenlijke opgave van deze dertig energieregio’s is om in 2030 35 TWh op te 
wekken met
grootschalige wind- en zonne-energie op land. De concept-RES Noord Holland Zuid is het bod 
waarmee de
regio een bijdrage wil leveren aan de landelijke opgave.

In de concept-RES NHZ staat aangegeven wat de regio Noord-Holland Zuid kan bijdragen aan de 
opwekking van duurzame energie. Met deze inzet draagt de regio bij aan de doelstelling van het 
Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 voor 35 terrawattuur (TWh) aan grootschalige windenergie 
en grootschalige zonne-energie op land te realiseren. Voor deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland is 
dit 0,45 TWh. In de concept-RES NHZ zijn hiervoor de uitgangspunten en de zoeklocaties 
beschreven. De concept-RES NHZ is na vaststelling door het college besproken in een regionale 
(digitale) bijeenkomst met raadsleden.

Toelichting/motivering/risico’s
De belangrijkste punten uit de concept-RES NHZ zijn:

a. Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave van 
35 TWH
hernieuwbare energie in 2030. Voor deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland is dit 0,45 TWh;

b. De kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonne-energie;
c. Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0 (hoofdstuk 10).

Onderdelen die specifiek voor de gemeente Heemskerk van toepassing zijn betreffen:
a. De globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grondgebied van de gemeente

Heemskerk (kaart op pagina 138 in de concept-RES NHZ). Voor de gemeente Heemskerk 
houdt dit in dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken worden gerealiseerd, dat 
bekeken wordt welke parkeerplaatsen overdekt kunnen worden met zonnepanelen en dat ook 
geluidsschermen van zonnepanelen voorzien worden. Daarnaast is het terrein van Tata 
zoekgebied voor windmolens en zonnepanelen en is ook een strook langs de A9 en langs het 
Noordzeekanaal aangewezen als zoekgebied voor zowel zonnepanelen als windmolens.
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b. Tijdens de inspraak werd een voorkeur voor met name de mogelijkheden op grote daken,
parkeerterreinen en rond industrieterreinen aangegeven. Ook werd aangegeven dat 
natuurgebieden (bv. duingebied) en cultureel erfgoed (bv. Stelling van Amsterdam en Oer IJ-
dijken) ontzien moeten worden. Bij de ambtelijke voorbereiding is aangegeven dat het 
tuindersgebied niet wordt meegenomen als zoekgebied voor grootschalige zonneweiden. Een 
en ander overeenkomstig het beleid als opgenomen in het bestemmingsplan.

Financiën
Gemeente
In deze fase zijn de financiële gevolgen enkel voor ambtelijke inzet en mogelijke externe 
ondersteuning en advisering. De financiële gevolgen op het gebied van de concept-RES NHZ maken 
onderdeel uit van het bredere thema energietransitie. Om de voortgang op dit thema te waarborgen is 
in de perspectiefnota een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van budget.
Hoe de uitvoeringskosten voor gemeenten (uitvoering RES, maar ook andere Klimaatopgaven zoals
wijkgerichte aanpak Transitie Visie Warmte) er na 2021 uitzien, is nog onzeker. Hiervoor wordt een 
artikel 2 onderzoek gedaan, dat voor 2021 gereed moet zijn.

Budget voor RES-proces (via provincie Noord Holland)
In december 2019 is er een rijksbijdrage van ca. € 1.7 miljoen uitgekeerd, daarnaast heeft de 
Provincie Noord-Holland voor beide regio’s budget vrijgemaakt ten behoeve van de twee RES-regio’s. 
Dit budget wordt in de jaren 2019-2020-2021 ingezet voor de proces- en onderzoekskosten. Daardoor 
is er geen financiële bijdrage nodig van de gemeenten en waterschappen. De provincie Noord-Holland 
is financieel penvoerder van het programmabudget.

Relatie met regionale samenwerking
Tijdens alle regionale en lokale bijeenkomsten is zonder uitzondering kritisch en constructief 
meegedacht en is opgehaald waar wel en geen draagvlak voor is. Ook in de gemeente Heemskerk is 
een lokaal atelier georganiseerd, waar zo’n 40 mensen meegepraat hebben tijdens de bijeenkomst 
over de Regionale Energiestrategie. Inwoners, raadsleden, leden van Eco Heemskerk en de 
klankbordgroep energie en een enkele ondernemer reageerden op de drie scenario’s. Zie Hoofdstuk 
10 voor verdere toelichting over de regionale en lokale ateliers.

Om de concept-RES NHZ uit te voeren zijn vele partijen nodig, zoals 
energiebedrijven,netwerkbeheerders, dak- en grondbezitters en initiatiefnemers zoals energie-
coöperaties. Ook deze (regionale) partijen zijn in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de 
concept-RES NHZ betrokken. In een aantal gevallen zijn hieruit nieuwe samenwerkingen ontstaan en 
is actief nagedacht over het inbrengen van eigendommen (daken en gronden) voor het realiseren van 
wind- en zonne-energie.

Conclusie c.q. voorstel
Gegeven het zorgvuldige proces tot nu toe en de voor gemeente Heemskerk specifiek geformuleerde 
bijdrage in de concept-RES NHZ zien wij geen aanleiding om wensen en bedenkingen te uiten.
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Daarom adviseren wij de raad voor te stellen om tegen de concept-RES NHZ geen verdere 
bedenkingen in te dienen en deze ongewijzigd vast te stellen. 

Beslispunten
1. De Concept-RES Noord-Holland Zuid vast te stellen.
2. Ten aanzien van de Concept-RES Noord-Holland Zuid geen wensen en bedenkingen te uiten.

Verdere procedure besluitvorming

Datum Stap
Augustus 2020 Nationaal Programma RES geeft een reactie op de concepten  RES die zijn 

ingediend door de verschillende RES-regio’s.
25 augustus 2020 Bijeenkomst voor de raden van IJmond en Zuid-Kennemerland waar een 

discussie kan worden gevoerd over de concept-RES NHZ.
10 september 
2020

Behandeling van de concept-RES NHZ in de commissie Ruimte, wonen en 
duurzaamheid.

24 september 
2020

Vaststellen concept-RES NHZ in de raad

December 2020 Reactie van het Nationaal Programma RES op wensen en bedenkingen
Juli 2021 RES 1.0 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de raden, Staten en Algemeen 

Bestuur van de Waterschappen.
2023 Vaststellen RES 2.0

In juli 2021 wordt de definitieve RES 1.0 ter vaststelling aan de raad aangeboden. 
Het proces dat leidt tot de totstandkoming van de RES herhaalt zich elke twee jaar, zodat flexibel kan 
worden ingespeeld op nieuwe technische, ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Bijlage(n)
Concept-RES Noord-Holland Zuid (D/2020/277737)
Verkorte Concept-RES Noord-Holland Zuid (D/2020/277738)

Heemskerk, 11 augustus 2020
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,
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De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 augustus 2020, nummer 52;

gehoord de commissie RWD
;

b e s l u i t :

1. De Concept-RES vast te stellen.
2. Ten aanzien van de Concept-RES geen wensen en bedenkingen te uiten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
24 september 2020

de raad voornoemd,
de griffier,  de voorzitter,
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Amendement RES extra wensen

De raad van de gemeente Heemskerk, in vergadering bijeen op 24 september, behandelend 
agendapunt 13 , raadsvoorstel nr.52: Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet; Gelet ook op artikel 35, eerste lid van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Heemskerk; 

Overwegende dat:

- Vroegtijdig je wensen en bedenkingen uiten sturing geeft aan het beleidsplan;
- De RES Noord-Holland Zuid aanscherping en scherpere duiding behoeft;
- De gemeente Heemskerk een duidelijk aandeel mag hebben in de Energie transitie;

Constaterende dat:

- Er te weinig aandacht wordt geschonken in de concept-RES aan lokaal eigenaarschap;
- Lokaal eigendom kan voorkomen dat investeerders aan de haal gaan met subsidies en de 

voordelen van de opbrengst;
- Lokale initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opgave en derhalve ook 

ondersteund en gefaciliteerd dienen te worden;
- Bij de zoektocht naar projecten en locaties er rekening gehouden moet worden met afvallers 

en lange doorlooptijden;
- De plannen in de RES voor zon op grote daken onrealistisch zijn zolang er niets wordt gedaan 

om hier gunstige voorwaarden voor te scheppen.

Besluit:

Het bij agendapunt 13 horende ontwerp-besluit als volgt te wijzigen;

Beslispunt 2: “Ten aanzien van de Concept-RES geen wensen en bedenkingen te uiten” te vervangen 
door: “Ten aanzien van de Concept-RES de volgende wensen en bedenkingen te uiten:



                     

- Geef in de definitieve RES aan hoe ondersteuning wordt verleend aan lokale en regionale 
initiatiefnemers voor projecten voor zon of wind.  Met de juiste ondersteuning kunnen 
lokale initiatieven succesvolle projecten uitvoeren die kunnen rekenen op veel draagvlak én 
die lokaal eigendom in de praktijk brengen.

- Neem “tenminste 50% lokaal eigendom” op als norm voor projecten voor zon of wind op 
land. Dit voorkomt dat investeerders met subsidies en voordelen van de opbrengst aan de 
haal gaan en vergroot het draagvlak onder de lokale bevolking. 

- Houd rekening met lange doorlooptijden en verlies van projecten. Niet alle zoeklocaties 
zullen resulteren in succesvolle projecten. Houd bij het opstellen van de ambities rekening 
met afvallers en zorg dat andere projecten of zoeklocaties ervoor in de plaats komen.

- Maak een participatieplan. Borg sterke participatie in het proces en leg vast hoe dit in elke 
gemeente wordt uitgevoerd op weg naar de RES 1.0.

- Grote daken voor zonnepanelen zijn geen laaghangend fruit dus schep gunstige 
voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een subsidieprogramma “versterken grote 
daken”

De voltallige raad van de gemeente Heemskerk
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