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Raadsvoorstel en besluitnota 

Onderwerp 
Wensen en bedenkingen concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) 

Gevraagd besluit 
Akkoord to gaan met uitbrengen aan de Stuurgroep Noord-Holland Zuid van de volgende 
wensen en bedenkingen op de concept-Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 
(RES NHZ), inhoudende: 

Bedenkingen: 
- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker worden dat en hoe de energie transitie 

betaalbaar blijft voor iedereen. De onderdelen die hieraan bijdragen, zoals het 
inzetten op een goede energiemix (zon, wind) en de juiste aanpassingen aan de 
energie infrastructuur (inclusief lokale opwek/afname en opslag) moeten onderdeel 
zijn van de RES NHZ 1.0. 

- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker Haar voren komen dat 2050 de einddatum is, en 
dat deze RES een eerste stap is (met als horizon 2030). 

Wensen: 
- Werk de kansen voor innovatie uit in de RES NHZ 1.0, zoals (1) door nieuwe 

technische oplossingen de inpasbaarheid in de omgeving to vergroten, en (2) het 
gebruik van nieuwe energiedragers zoals waterstof; 

- Werk de regionale regie op de uitvoering van de opgaven uit. Bijvoorbeeld via 
subsidies, of via ondersteuning aan c.q. het ontzorgen van initiatiefnemers; 

- Werk het lokaal eigenaarschap verder uit: hoe kunnen omwonenden en Zaanse 
inwoners profijt hebben van de opbrengst van windturbines. 

Aandachtspunten voor het vervolg: 
- Uitwerken van mogelijkheden tot stimuleren van bewoners en bedrijven om hun 

energiebehoefte to verminderen. 
- Uitwerken in synergie met andere opgaves, zoals bijvoorbeeld op het gebied van 

klimaatadaptatie, economische diversificatie, gezondheid en kansengelijkheid. 
Vasthouden van de voorgestelde zoekgebieden tot alle opties zijn doorgerekend. 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Openbaar 

Kernverhaal 
Op 22 april 2020 heeft de Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES 
NHZ) de concept-RES formeel openbaar gemaakt voor besluitvorming. De vaststelling van de 
definitieve RES NHZ 1.0 in 2021 is kaderstellend en een raadsbevoegdheid. Daarom is 
regionaal afgesproken dat de colleges hun raden in de gelegenheid stellen om ook op het 
concept al formele wensen en bedenkingen uit to brengen (raad aan de voorkant). 
De concept-RES NHZ is een opmaat Haar de definitieve RES NHZ 1.0 en beschrijft de 
verkenning van de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van hernieuwbare 
elektriciteit in de regio en bijbehorende infrastructuur. Daarnaast is een eerste 
inventariserende stap gezet om de vraag Haar en aanbod van warmte en de warmte-
infrastructuur in kaart to brengen (zoekgebieden). De opwekking van duurzame energie is 
een belangrijke stap in de grotere opgave van Zaanstad om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal to 
zijn. 

De voorliggende wensen en bedenkingen zijn een inventarisatie van de vragen en reacties 
van de raadsfracties die gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid van vroegtijdig 
meedenken. De ambitie van Zaanstreek-Waterland betreft zowel de inzet op de realisatie van 
de 'deeltaak' van o,43 TWh aan zonne-energie voor 2030, alsmede het toevoegen van de 
zoekgebieden voor zonne- en windenergie. Dit wordt breed gedeeld. Daarnaast zijn vanuit de 
raad verschillende aandachtspunten Haar voren gebracht. 
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Aanleiding 
De doelstelling van het Nederlandse Klimaatakkoord is 49°/o minder CO2 in 2030 ten opzichte 
van 1990. Het einddoel is 95% CO2-reductie in 2050. Om dit doel to bereiken is Nederland 
verdeeld in dertig energieregio's. 
De gezamenlijke opgave van deze dertig energieregio's is om in 2030 35 TWh op to wekken 
met grootschalige wind- en zonne-energie (elektriciteit) op land. 
Lukt dit niet, dan wordt de nog ontbrekende hoeveelheid TWh over de dertig regio's verdeeld 
op basis van een landelijke verdeelsystematiek (Route 35). 

Het doel van de RES NHZ 1.0 is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van grootschalige 
hernieuwbare energieopwekking (zon en wind), warmte(rest)bronnen en bijbehorende 
infrastructuur. In elke RES-regio werken overheden samen met maatschappelijke partners, 
netbeheerders, het bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij 
voor de grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De RES 
kijkt vooral Haar de opdracht om meer duurzame energie op to wekken. Dit is een deel van de 
grotere opgave van Zaanstad om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal to zijn. 

Er is nauw samengewerkt tussen met name de gemeenten binnen de deeiregio Zaanstreek-
Waterland en er hebben twee regionale ateliers plaatsgevonden. 

De focus van de RES ligt op de opgaven van de landelijke sectortafels 'Gebouwde omgeving' 
en 'ElektriciteiY van het Nationale Klimaatakkoord. De vraagstukken die daar worden 
besproken zijn onder meer: 

- Hoe en waar kunnen we met zon en wind duurzame elektriciteit opwekken? 
- Hoe komen we tot de juiste verdeling van de beschikbare warmtebronnen in de 

regio? 
- Wat zijn de mogelijkheden voor de opslag en infrastructuur voor energie en warmte? 

Gezien de omvang van de energieregio NHZ heeft uitwerking plaatsgevonden in zes 
deelregio's, waaronder Zaanstreek-Waterland. De 29 gemeenten van de energieregio NHZ, 
de provincie en de drie Waterschappen maken deze RES NHZ met elkaar vanuit 
regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. In de Startnotitie RES NHZ is 
aangegeven hoe en met wie zij de keuzes maken. Op 11 juli 2019 is de inhoud van deze 
Startnotitie via een raadsinformatiebrief ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad 
(2019/9748). 

Contouren van de afspraken in de concept-RES 
De concept-RES NHZ beschrijft de verkenning van de mogelijkheden voor grootschalige 
opwekking van hernieuwbare energie in de regio. Daarnaast is een eerste inventariserende 
stap gezet om vraag Haar en aanbod van warmte, en de warmte-infrastructuur in kaart to 
brengen. 

De regio Zaanstreek-Waterland wil zich tot 2030 inzetten voor een maximale benutting van: 
• Alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieel en 
agrarisch vastgoed voor zonne-energies 
• De uitgeefbare, niet in gebruik genomen, gronden van bedrijventerreinen voor 
('tijdelijke') zonneweides; 
• Zonnepanelen op grote parkeerplaatsen (d.m.v. een overkapping); 
• De aangevraagde, maar nog niet gerealiseerde SDE-projecten. 

Opgeteld levert dit 0,43 TWh op. Op basis van het aandeel in het totale energieverbruik in 
Nederland zou Zaanstreek-Waterland 0,4 TWh van de landelijke opwek (35 TWh) voor zijn 
rekening dienen to nemen. Met voornoemde bijdrage voldoen wij aan die, niet formeel 
gestelde, deeltaak. 
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Daarnaast zijn een enkele concrete `zoekgebieden' voor zonne- en windenergie toegevoegd, 
to weten: 

• Zonne-energie 
o Zon tangs A7, A8 en A10 (geluidsschermen en middenberm). 
o Zon in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad). 
o Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland). 

• Wndenergie 
o Wind tangs A7, A8 en A10. 
o Wind in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad). 
o Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland). 

Deze zoekgebieden moeten het komend jaar Hader onderzocht worden op ruimtelijke 
inpasbaarheid, haalbaarheid en draagvlak. 

In regionaal verband is afgesproken om de gemeenteraden via een procedure voor het geven 
van een verklaring van wensen en bedenkingen (Haar de geest van de voorhangprocedure 
van art. 169;4 Gemeentewet) to betrekken bij de voorliggende concept-RES NHZ. Deze 
verklaring van wensen en bedenkingen wordt onderdeel van de concept-RES NHZ die 
ingediend wordt bij het Nationaal Programma RES. De concept-RES moet vobr 1 oktober 
2020 voor doorrekening worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 

Beoogd resultaat 
Raad aan de voorkant: inbreng van de raad t.a.v. de concept RES NHZ. in de opmaat Haar 
de besluitvorming over de (definitieve) RES 1.0 in 2021. 

Kader 
Over de RES is eerder met de raad gesproken tijdens o.a. Omgevingscarre's. Daarnaast zijn 
raadsleden uitgenodigd om deel to nemen aan diverse bijeenkomsten, die door de 
Energieregio NHZ zijn georganiseerd. De website Energieregio NHZ biedt de gelegenheid om 
technische vragen to stellen. Via informatiebrieven is de raad betrokken bij de totstandkoming 
van de concept RES NHZ en in de gelegenheid gesteld om tijdens Regionale 
Raadsledenbijeenkomsten hierover to spreken. Tot slot zijn raadsleden ook uitgenodigd voor 
twee regionale ateliers. 

• Klimaatakkoord (2019/0628), mede door Zaanstad via VNG mee ingestemd); 
• Coalitieakkoord 2020-2022 'De molen op de wind zetten'(november 2019); 
• Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ — samen op zoek Haar kansen voor de regio 
(reg. nr. 2019/9759), waarin het proces beschreven om to komen tot een RES NHZ. 

Argumenten en afwegingen 
Vanuit de verschillende reacties, zijn de volgende wensen en bedenkingen gedestilleerd. 
Daarnaast zijn vanuit de raad verschillende aandachtspunten Haar voren gebracht. 

Voorgestelde bedenkingen: 
Voor Zaanstad is het heel belangrijk dat de energie transitie betaalbaar blijft voor iedereen. 
Inzetten op een goede energiemix (zon, wind) en de juiste aanpassingen aan de energie 
infrastructuur (inclusief lokale opwek/afname en opslag) dragen hieraan bij, alsmede het 
inzetten op innovaties. 

Een helder perspectief voor de toekomst ontbreekt. 
In de RES moet duidelijker Haar voren komen dat in 2050 de einddatum is en dat deze RES 
een eerste stag is (met als deadline 2030). 
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Voorgestelde wensen: 
Zaanstad ziet veel kansen voor innovaties en wil graag dat deze worden meegenomen in de 
RES 1.0. 
Innovaties zijn nodig om de transitie haalbaar en betaalbaar to maken. Innovaties leveren ook 
kansen voor bedrijven en werkgelegenheid. Het is daarom van belang dat de RES 1.0 hier 
aandacht aan besteed, ook al gaat de opgave van de RES 1.0 uit van bewezen technieken 
op het gebied van zon en wind. Voor een antler deel omdat door innovaties de realisatie van 
bijvoorbeeld windturbines beter inpasbaar is. Deels ook omdat het goed is een toekomst 
perspectief to schetsen (dus aandacht voor energiedragers als waterstofl. 

Aandacht voor de uitvoering van de opgave, door ondersteunend programma om de opgave 
to realiseren (subsidies, leningen, ontzorgen initiatiefnemers). 
In het kader van ontzorgen kunnen de diverse mogelijkheden om bijvoorbeeld grootschalig 
zon op dak to realiseren (zelf aanleggen-verhuur dak of financierings/lease constructies) in 
beeld worden gebracht. 

Werk het lokaal eigenaarschap verder uit.~ 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat omwonenden en Zaanse inwoners profijt hebben van de 
opbrengst van windturbines? Dat is goed voor de haalbaarheid van de projecten en de 
haalbaarheid van de gehele totale energietransitie van Zaanstad. 

Voorgestelde aandachtspunten voor het vervolg: 
Stimuleren van bewoners en bedrjven om hun energiebehoefte to verminderen. Ondanks dat 
de RES over opwekking van duurzame energie gaat, vinden wij het van groot belang dat er 
ook aandacht wordt besteed aan vermindering van de energievraag. Wanneer dit niet 
gebeurt, wordt de opgave van duurzame opwekking steeds groter; 

Vasthouden van de zoekgebieden (ook regionaal). 
De zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie liggen veelal op of nabij gemeentegrenzen. 
Samenwerking met buurgemeenten is randvoorwaardelijk om tot een goede RES NHZ 1.0 to 
komen. Dat impliceert ook dat het onverstandig zou zijn om nu al zoekgebieden (eenzijdig) uit 
to sluiten. Gezamenlijk als regio moet via het RES NHZ 1.0 worden bepaald Welke 
zoekgebieden het beste ingezet kunnen worden. 

Verbinden met andere opgaves, zoals bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, 
diversifieren van de Zaanse economische basis, gezondheid en kansengelijkheid. 
De maatschappelijke tendens van toenemende kansenongelijkheid is een gevolg van het 
gegeven dat voor sommige mensen zich meer ongunstige omgevingsfactoren opstapelen dan 
voor anderen. Die omgevingsfactoren belemmeren hen vervolgens om 'mee to doen' en in 
het ontplooien van talenten waardoor een tweedeling van de maatschappij dreigt. De 
energietransitie in de bebouwde leefomgeving biedt een kans om in die tendens to 
intervenieren, omdat het daarbij juist gaat over vernieuwing van de voorzieningen voor 
iedereen en voor iedereen in gelijke mate. Daarom is juist die ingreep een kans om een 
structurele interventie to doen die gelijkheid in een belangrijke mate herstelt en een opening 
biedt waaruit voor kansarmen weer beginnende hoop kan worden geput voor de toekomst. 
Daarnaast vragen die energie-opgaven en overige duurzaamheidsambities nieuwe 
technologische ontwikkelingen van en advisering daarover aan de bestaande economische 
infrastructuur. Dat impliceert dat deze ontwikkeling ongetwijfeld gepaard zal gaan met een 
uitbreiding van de diensteneconomie en van de technologische ontwikkeleconomie en dus 
met investeringen in zowel de bestaande als de nieuwe economische infrastructuur. In die zin 
is de energie-opgave een enorme kans voor diversificatie van de Zaanse economische basis. 
Tenslotte gaat het bij de energie-opgave om voorwaarden die de houdbaarheid van leven en 
samenleven borgen en is de koppeling met de strategische opgave rondom 'gezondheid' een 
koppeling tussen middel en Joel. 
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Bredere context 
We schetsen graag kort binnen welk bredere context de vorming van de RES plaatsvindt, 
zodat de samenhang met andere onderwerpen — waar we ook aan werken — helder wordt. 

De gemeente Zaanstad onderstreept in het coalitieakkoord 2020-2022 'De molen in de wind 
zetten'~ de ambities op duurzaamheid en wil klimaatneutraliteit al uiterlijk 2040 realiseren. In 
het akkoord en onderliggende beleidsdocumenten stelt Zaanstad de volgende doelen': 

- Klimaatneutrale stad tussen 2030 en 2040•• 
- Circulaire stad uiterlijk in 2050 
- Groene klimaatbestendige stad uiterlijk in 2040 

Het akkoord stelt dat `de wereld om ons keen verandert. We hebben to maken met 
klimaatverandering door onder meer COZ uitstoot. We dienen hiervoor maatregelen to treffen, 
door het terugdringen van energieverbruik, door het verduurzamen van wonen en 
bedrijvigheid en door alternatieve energiebronnen to benutten. De duurzame en circulaire 
economie biedt kansen voor onze ondernemers. We bereiden Zaanstad voor op de toekomst. 
Er liggen grote kansen om waken duurzaam, groen en klimaatbestendig to maken. We maken 
ruimte voor schoon vervoer zoals de elektrische auto of de fiets. We willen genoeg groen om 
van to genieten; in de openbare ruimte, op de daken, of ze/fs tegen de gevels.' 

Het is een grote opgave om de gestelde doelen zoals hierboven geformuleerd in 2040 en 
2050 to realiseren. Centraal staat dat we de opwarming willen beperken tot maximaal 2 
Braden, zodat we een gezonde, leefbare en aantrekkelijke stad zijn voor deze en toekomstige 
generaties. Gemeente breed wordt aan deze opgave gewerkt en steeds verder in de 
opdrachten van de overige portefeuilles verwerkt. We hebben afgesproken deze opdrachten 
de komende tijd to expliciteren en duurzaamheid mee to nemen in de besluiten van het 
college. 

Om CO2 neutraal to worden werken we aan de volgende opdrachten: 

Plaatje 1: 6 opdrachten duurzaamheid 

Onze visie op de uitvoering van deze opdrachten is dat iedereen mee moet doen en mee 
moet kunnen doen. De kennis en daadkracht van georganiseerde partijen, actieve bewoners 



DOCUMENTNUMMER 

2020/20059 
PAGINA gemeente Zaanstad 
6/8 

en maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven zijn onmisbaar om uiteindelijk een 
duurzame stad to worden. Ons leidend principe is dat de verduurzaming van de stad in de 
praktijk gerealiseerd moet worden door (semi)marktpartijen en niet in de eerste plaats door de 
lokale overheid. De aanpak van de transitie is gericht op 'in staat stellen om het zelf to 
doen'. 

De activiteiten die we hiervoor uitvoeren en de producten en diensten die we maken werken 
voor de gehele gemeente, hebben een functie voor alle portefeuilles en kunnen bijdragen aan 
meerdere opgaven. De komende jaren is inzet nodig om kosten to vermijden, om ruimte to 
maken voor bestaande economische bedrijvigheid, voor nieuwbouw en verduurzaming van 
bestaande bouw, voor de ontwikkeling van de nieuwe economie en werkgelegenheid en voor 
kosten efficiente ontwikkeling van onze energievoorziening voor inwoners, ondernemers en 
van de gemeente zelf.. 

Voorbeelden van 'zelf als gemeente het goede voorbeeld geven' zijn: inkoop duurzame 
energie, verduurzaming gemeentelijk vastgoed en wagenpark. Deze vallen buiten de scope 
van de RES, maar binnen een van de zes opdrachten om CO2 neutraal to worden. 

Zoals aangegeven biedt de RES een kader om richting to geven aan de opdracht om de 
opwek van duurzame energie de komende jaren to maximaliseren. 

Draagvlak 
De concept-RES NHZ kan op breed draagvlak rekenen. Tijdens de regionale ateliers van 
afgelopen februari is positief gereageerd op de inzet van Zaanstreek-Waterland. Uit de 
wensen en bedenkingen blijkt een positieve houding ten aanzien van de concept-RES NHZ. 

Aansluiting externe ontwikkelingen 
De ambitie tot het opstellen van een RES NHZ 1.0 maakt deel uit van het Nationale 
Klimaatakkoord waar ook Zaanstad zich aan heeft gecommitteerd (via de VNG). 
De RES komt tot stand in regionale afstemming. Dit sluit aan bij het aandachtspunt 
`vasthouden van de zoekgebieden (ook regionaal)'. Er moet altijd rekening gehouden worden 
met de regionale consequenties en we kunnen kunt niet zomaar eenzijdig keuzes maken of 
uitsluiten. 

Financiele consequenties 

- De RES is een uitvoering van de landelijke, regionale en gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. Die duurzaamheidsdoelstellingen komen voort uit een 
onontkoombare maatschappelijke opgave, die de maatschappij zelf moet gaan 
opbrengen maar waartoe ze wel prikkels en randvoorwaarden van/door de overheid 
nodig heeft. 

Budget voor RES-process 
o In december 2019 is er een rijksbijdrage van ca. € 1.7 miljoen uitgekeerd en 

verdeeld over de RES-regio's. Het budget van de Energieregio Noord-Holland 
Zuid wordt beheerd door de Stuurgroep RES NHZ. Daarnaast heeft de Provincie 
Noord-Holland budget vrijgemaakt ten behoeve van de RES. Dit budget wordt 
ingezet voor de proces- en onderzoekskosten; 

o Vanuit de Projectbegroting MRA ZaWa 2020 worden regionale uitgaven betaald, 
voor bijvoorbeeld participatiebijeenkomsten. 

- Uitvoeringslasten gemeente: 
Om een inschatting to maken van de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor 
gemeenten wordt een artikel 2-onderzoek gedaan op basis van de Financiele-
verhoudingswet. Naar aanleiding hiervan zal het Rijk mogelijk extra budget beschikbaar 
stellen aan de individuele gemeenten voor o.a. de uitvoering van de RES. 
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Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Zaanstad, 

Besluit: 

Akkoord to gaan met uitbrengen aan de Stuurgroep Noord-Holland Zuid van de volgende 
wensen en bedenkingen op de concept-Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 
(RES NHZ), inhoudende: 

Bedenkingen: 
- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker worden dat en hoe de energie transitie 

betaalbaar blijft voor iedereen. De onderdelen die hieraan bijdragen, zoals het 
inzetten op een goede energiemix (zon, wind) en de juiste aanpassingen aan de 
energie infrastructuur (inclusief lokale opwek/afname en opslag) moeten onderdeel 
zijn van de RES NHZ 1.0. 

- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker Haar voren komen dat 2050 de einddatum is, en 
dat deze RES een eerste stag is (met als horizon 2030). 

Wensen: 
- Werk de kansen voor innovatie uit in de RES NHZ 1.0, zoals (1) door nieuwe 

technische oplossingen de inpasbaarheid in de omgeving to vergroten, en (2) het 
gebruik van nieuwe energiedragers zoals waterstof; 

- Werk de regionale regie op de uitvoering van de opgaven uit. Bijvoorbeeld via 
subsidies, of via ondersteuning aan c.q. het ontzorgen van initiatiefnemers; 

- Werk het lokaal eigenaarschap verder uit: hoe kunnen omwonenden en Zaanse 
inwoners profijt hebben van de opbrengst van windturbines. 

Aandachtspunten voor het vervolg: 
- Uitwerken van mogelijkheden tot stimuleren van bewoners en bedrijven om hun 

energiebehoefte to verminderen. 
- Uitwerken in synergie met andere opgaves, zoals bijvoorbeeld op het gebied van 

klimaatadaptatie, economische diversificatie, gezondheid en kansengelijkheid. 
Vasthouden van de voorgestelde zoekgebieden tot alle opties zijn doorgerekend. 

In de vergadering van .... ~.~. 4-~~.......- ... .....................................................- 2020 

De griper J De voorzitter, 

Coalitieakkoord 2020-2022 `de molen in de wind zetten' 
~~ Zaanstad CO2 neutraal, proces van aanpak 2019-2020, bouwstenen voor het gesprek met 
de stad, versie 17 juli 2018. De term klimaatneutraal, die ook wel wordt gehanteerd, is breder 
dan CO2 neutraal en raakt alle aspecten van duurzaamheid, zoals ook het verminderen van 
vleesconsumptie om de veehouderij minder intensief to maken. In de notitie Zaanstad CO2 
neutraal richten we onze aandacht op de transitie van fossiele Haar duurzame energie. De 
ambitie CO2-neutraal betekent dat wij geen netto CO2 meer uitstoten waardoor wij geen 
bijdrage meer leveren aan de toename van het broeikaseffect veroorzaakt door CO2. 

Met inachtneming van de 
aangenomen amendementen. 

Voorzitter, R.~a ~ iffier, 

~ ` 
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Juridische consequenties 
De wensen en bedenkingen van de gemeenteraad worden meegegeven met de concept-RES 
NHZ aan het Nationaal Programme RES en meegenomen richting RES NHZ 1.0. De RES 
NHZ 1.0 moet volgens de actuele planning uiterlijk juli 2021 ter vaststelling voorgelegd zijn 
aan de raden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de Waterschappen. 

De RES krijgt pas juridische status (werking Haar buiten) na vastlegging ervan in het 
omgevingsbeleid (den is er ook mogelijkheid tot bezwaar/zienswijze en beroep). 

Communicatie/ vervolgtraject 
Het college draagt zorg voor verzending van de wensen en bedenkingen van de read aan de 
Stuurgroep RES NHZ. De Stuurgroep levert de concept-RES aan bij het Nationaal 
Programme RES, inclusief de ingekomen wensen en bedenkingen gemeenteraden, 
Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de Waterschappen en reacties van overige 
deelnemers. 

Opsteller. Santman, M. 
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