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Graag bieden wij u de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland 

Zuid (NHZ) aan. De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken, 

gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 

mensen: deskundigen, vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, 

waterschappen, netbeheerders, tal van maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en bewoners, meegepraat over de opwek van duurzame 

energie in de regio. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, 

de provincie en de waterschappen hebben aangegeven wat hun 

voorkeuren zijn.  

De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer 

zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 

TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan 

worden opgewekt. 

De concept-RES is uitsluitend digitaal beschikbaar en staat op onze 

website www.energieregionhz.nl/conceptres. 

De concept-RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, de colleges 

van B&W en de dagelijks besturen van de waterschappen. Na 

vaststelling is de concept-RES voorgelegd aan Provinciale Staten, de 

raden en algemeen besturen van de waterschappen voor wensen en 

bedenkingen. Daarnaast is aan de deelnemers van het proces tot nu toe 

gevraagd om hun reactie op de concept-RES. Alle wensen en 

bedenkingen, en reacties zijn ook terug te vinden op onze website 

www.energieregionhz.nl onder documenten/concept-RES en maken 

integraal onderdeel uit van deze concept-RES. 

Aandachtspunten voor Rijksbeleid 

Vanuit de energieregio Noord-Holland Zuid vragen wij aandacht voor de 

onderstaande punten (zie ook concept-RES hoofdstuk 10.6), die nodig 

zijn voor een effectieve en tijdige uitvoering van de RES: 

• Aanpassing van wet- en regelgeving om snellere en efficiëntere 

aansluiting van duurzame energieprojecten en transport van 

duurzame energie mogelijk te maken. 

http://www.energieregionhz.nl/conceptres
http://www.energieregionhz.nl/
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• Maatregelen om een betere afstemming van vraag en aanbod van 

producenten en afnemers mogelijk te maken, zoals smart charging. 

• Aansluiting van nationale programma’s op de RES, zoals het 

Programma Energie Hoofdinfrastructuur. 

• Aandacht voor ruimte voor infrastructuur in energieplannen en 

snellere besluitvormingsprocedures inclusief Escalatiemechanismes. 

• Maatregelen die ertoe leiden dat er meer technici worden opgeleid 

voor de energietransitie. 

• Meer bevoegdheden voor gemeenten in de warmtetransitie. 

Gemeenten moeten de warmtetransitie lokaal realiseren en 

voldoende flexibiliteit hebben om tot maatwerkoplossingen te 

komen. Zij moeten voldoende bevoegdheden hebben om, indien 

nodig, volledig dekkende gebiedsoplossingen te realiseren. Hiermee 

moet worden voorkomen dat de zogenoemde ‘krenten uit de pap 

worden gehaald’ en minder aantrekkelijke investeringen blijven 

liggen. Zij moeten de mogelijkheid hebben om bedrijven in publiek 

eigendom, waaronder de netwerkbedrijven, aan te kunnen wijzen als 

warmtebedrijf. Hieronder worden verstaan warmteproducent, 

exploitant van het warmtenet en/of warmteleverancier. Wetgeving 

moet niet gericht zijn op het reguleren van één type voorziening, 

maar de diversiteit aan netten ondersteunen, ruimte bieden voor 

toekomstige innovaties en een gelijk speelveld creëren voor alle 

partijen die actief kunnen zijn in warmte, zowel privaat als publiek. 

Daarnaast verzoeken wij het Rijk om ondersteuning te bieden voor 

de realisatie van de warmtetransitie door bijvoorbeeld het 

ontwikkelen van kennis, het beschikbaar stellen van financiële 

middelen, etc. 

Naast dat het wenselijk is de juiste landelijke gereedschappen te bieden 

voor de ontwikkeling van de benodigde netinfrastructuur, is tijdens het 

RES-proces ook gevraagd om rijksbeleid dat de mogelijkheden vergroot 

voor de onderstaande punten. 

• Mogelijkheden voor het combineren van agrarische activiteiten met 

opwek van hernieuwbare energie. Hierbij kent met name het huidige 

belastingstelsel belemmeringen. Het Rijk wordt gevraagd deze 

belemmeringen in kaart te brengen en waar mogelijk aanpassingen 

te doen.  

• De aanpassingen van de postcoderoosregeling lijken 

contraproductief te werken voor energiecoöperaties. Lokaal 

eigendom is echter een belangrijke voorwaarde voor 

maatschappelijk draagvlak. Het Rijk wordt gevraagd oog te hebben 

voor regelingen die ervoor zorgen dat lokaal eigendom/financiële 

participatie bij zon- en windprojecten zo laagdrempelig mogelijk 

kunnen worden gerealiseerd. 

• Mogelijkheden voor maatwerk of verruiming van de kaders ten 

aanzien van windturbines. In een aantal zoekgebieden zou een 

minimale wijziging van de (hoogte) norm een significant grotere 

opbrengst kunnen genereren. Daarnaast gelden in een aantal 

specifieke zoekgebieden (hoogte)beperkingen. Door deze 

(hoogte)beperkingen is slechts een beperkt aantal soorten 

windturbines op deze plekken realiseerbaar. Deze turbines vallen 

echter (deels) buiten de voorwaarden voor SDE-subsidie. Aan het 

Rijk wordt gevraagd bij de afweging voor de SDE-subsidie 

beschikking ook rekening te houden met minder rendabele 

businesscases als gevolg van deze (hoogte)beperkingen.  

• De wet- en regelgeving rond het Bouwbesluit kent nog geen 

verplichtend karakter om initiatiefnemers 

duurzaamheidsmaatregelen op te leggen, zoals het toepassen van 

zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, waarmee meer dan het eigen 
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verbruik kan worden opgewekt. Het Rijk wordt gevraagd te 

onderzoeken welke wet- en regelgeving, naast de huidige 

aanpassingsagenda, aangepast kan worden om gemeenten en 

provincies hierin meer mogelijkheden te bieden. 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor landelijke communicatie rondom 

de RES. De huidige communicatiestrategie lijkt vooral reactief 

ingestoken, terwijl bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord is 

toegezegd dat ter ondersteuning van het RES-proces actief via landelijke 

media aandacht zal worden gegeven aan de uitwerking van de 

doelstellingen binnen de RES. Wij merken dat het ontbreken van 

landelijke communicatie over landelijke kwesties, zoals kernenergie, 

afbakening van de RES en de relatie wind op zee en wind op land, van 

invloed is op regionale afwegingen en het draagvlak. Daarnaast missen 

we landelijke communicatie over de kansen van de RES, bijvoorbeeld 

voor gemeenten, het bedrijfsleven en bewoners. Het uitvoeren van een 

proactief landelijk communicatiebeleid waarin landelijke kwesties 

worden gemanaged en landelijk perspectieven worden uitgewerkt kan 

ons helpen in het opbouwen van draagvlak. Nu ervaren we het 

tegenovergestelde, namelijk dat landelijke kwesties het opbouwen van 

draagvlak bemoeilijken. Graag stemmen wij met het NP RES de 

communicatiestrategie voor de komende periode af om actief te sturen 

op landelijke en lokale berichtgeving. 

 

De komende maanden werken we de concept-RES uit naar een 

definitieve RES 1.0. Vooralsnog streven we ernaar dat de RES 1.0 in 

mei/juni 2021 naar de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen 

besturen van de waterschappen gaat voor besluitvorming. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de stuurgroep RES NHZ 

dhr. T. Kroese, wethouder gemeente Purmerend 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 


