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Onderwerp
Vaststelling definitieve Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ). 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021

besluit:

Besluit:
In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces.
Met als belangrijkste punten:
a) De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren 
voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de 
landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
b) De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie 
daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
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Voorgesteld besluit

In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste 
punten:
a) De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren voor 
opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave 
van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
b) De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie 
daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio's in Nederland een Regionale 
Energiestrategie (RES) opstellen. Noord-Holland Zuid (NHZ) is een van de 30 energieregio's.
De energieregio's maken in de RES afspraken om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh) aan 
grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land opwekken. Ook wordt in de Regionale Structuur 
Warmte (RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken over de eventuele inzet van regionale 
duurzame warmtebronnen.

De RES is het instrument op regionaal niveau dat er voor moet zorgen dat de 
omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten uit de RES in 2025 zijn verleend, zodat in 
2030 de opgave van 35 TWh in Nederland is gerealiseerd. De RES NHZ 1.0 is het resultaat van een 
uitgebreide verkenning naar zoeklocaties voorzonne- en windenergie in Noord-Holland Zuid.

Beoogd effect
Het doel is om te komen tot een landelijk gedragen regionale energiestrategie, waarin de 
opwekking van wind- en zonne-energie ruimtelijk wordt geborgd, en optelt tot het in het 
klimaatakkoord vastgelegde doel van 35 TwH. Met de vaststelling van de RES 1.0 NHZ wordt een 
belangrijke stap genomen.

In de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) worden de zoeklocaties voor het 
opwekken van zon- en windenergie aangewezen. Hiermee levert Noord-Holland Zuid een 
significante bijdrage aan de landelijk ambitie van 35 TWh aan duurzame energie. Daarnaast geeft 
de RES inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit van het elektricteitsnetwerk in de regio. 
Tot slot brengt de RES alle alternatieve warmtebronnen in de regio in kaart.

De negenentwintig gemeenten van onze energieregio, de provincie en de drie waterschappen 
maken deze RES met elkaar. Vervolgens vindt de besluitvorming over de uitvoering van RES plaats 
via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincie en waterschappen. De RES wordt elke twee jaar 
gemonitord en geactualiseerd.
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Politieke keuzeruimte
De raad heeft in 2019 de startnotitie RES vastgesteld, de behandeling van de concept-RES heeft in 
september plaatsgevonden en is door de raad geaccordeerd.

Gedachtengang

Argumenten

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie is een afspraak uit het Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord hebben de gemeenten van Nederland, bij monde van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, afgesproken om per energieregio een Regionale Energie Strategie op te 
stellen. Door in te stemmen met de RES NHZ 1.0. voldoet de Gemeente Bloemendaal aan de 
afspraken uit het Klimaatakkoord.

De zoeklocaties zijn op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen
De zoekgebieden in de deelregio IJmond 8i Zuid-Kennemerland zijn stap voor stap tot stand 
gekomen. Eerst is de huidige situatie beschreven in een 'foto energie 8t ruimte', met daarin een 
inventarisatie van de huidige energieopwekking, energievraag en ruimtelijke beperkingen voor zon 
en windenergie (landschap, natuur, veiligheid en geluid). Deze 'foto' is met professionals en 
stakeholders besproken en verfijnd.

Vervolgens zijn tijdens regionale bijeenkomsten drie uiteenlopende scenario's per deelregio 
ontwikkeld. Deze scenario's hadden als doel om te verkennen op welke wijze van duurzame 
energieopwekking past binnen de RES-(deel)regio. Deze scenario's zijn daarna tijdens lokale 
bijeenkomsten besproken. De onderdelen uit de scenario's die in de lokale bijeenkomsten op 
draagvlak konden rekenen, zijn opgenomen in de conceptversie van de RES NHZ.
Deze conceptversie is voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene 
Vergaderingen binnen de energieregio Noord-Holland Zuid. Op basis van de wensen en 
bedenkingen van de volksvertegenwoordigers zijn wijzigingen doorgevoerd in de zoeklocaties van 
NHZ.

Vervolgens zijn op basis van nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld de provinciale applicatie Park the 
Sun, inbreng van bewoners, gesprekken met het Rijk, reeds opgestarte participatietrajecten en 
verdere analyse van feítelijk materiaal de zoeklocaties vastgelegd in de RES 1.0.

Kanttekening
Net als in de concept-RES NHZ. ziin er ook in de definitieve RES voor Bloemendaal geen
zoeklocaties voor toekomstige zonneparken en/of windparken opgenomen in de openbare ruimte.
Wel heeft de raad bij de behandeling van de concept-RES een motie aangenomen, waarin het 
college onder meer is verzocht om de groei van het aantal zonnedaken te realiseren. Dit punt is 
vervolgens regionaal opgepakt en in april 2021 ontvangen inwoners uit Zuid-Kennemerland 
daarover een brief.
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Alternatieven
Niet instemmen met de RES 1.0 NHZ is niet aan de orde gezien de eerder genomen stappen.

Middelen
Het budget voor het regionale RES-proces en de ondersteuning door de programmaorganisatie RES 
NHZ is tot de RES 1.0 ( 1 juli 2021) geborgd door een landelijke en provinciale bijdrage. Het is de 
wens van de betrokken overheden om de regionale ondersteuningsstructuur voor de RES voort te 
zetten tot aan 2025, met een tussentijdse evaluatie in 2023. Hiervoor wordt een regionaal 
uitvoeringsprogramma opgesteld. De invulling hiervan is mede afhankelijk van een rijksbijdrage 
voor het vervolgproces. Een besluit over een rijksbijdrage is aan het nieuwe kabinet en wordt niet 
eerder dan in de tweede helft van 2021 verwacht.

Personele middelen
Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, waaronder uitvoering van de RES, hebben gemeenten, 
provincies en waterschappen de komende driejaar 1,8 miljard euro nodig. Dat adviseert de Raad 
voor het Openbaar Bestuur in het advies Van Parijs naar praktijk. De uitvoeringslasten voor 
gemeenten komen neer op circa C 600 miljoen per jaar. Een besluit hierover is aan het nieuwe 
kabinet en wordt niet eerder dan in de tweede helft van 2021 verwacht.

Organisatorische middelen
Zie tekst onder Personele Middelen

Participatie
In Noord-Holland-Zuid hebben inwoners, energiecoöperaties, (agrarische) ondernemers, natuur- en 
milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties gedurende het hele RES-proces inbreng 
geleverd in lokale en regionale bijeenkomsten. Ook energiebedrijven, netwerkbeheerders en 
initiatiefnemers zijn in een vroeg stadium bij de ontwikkeling betrokken.

Communicatie
De RES NHZ is een product van samenwerking tussen 29 gemeenten, 3 waterschappen, de 
provincie en partners. De communicatie wordt dan ook gezamenlijk verzorgd met persberichten, 
een centrale beantwoording van veel gestelde vragen en aandacht via een nieuwsbrief, website en 
sociale media. Op de website van de Energieregio Noord-Holland-Zuid worden documenten 
openbaar gemaakt, waaronder de RES NHZ met bijlagen, verslagen en achtergronddocumenten.
De gemeenten streven ernaar om de RES NHZ gelijktijdig door de colleges vrij te geven aan de 
raad.
Op 21 april 2021 wordt het stuk daarmee openbaar. Berichtgeving via de pers wordt door de 
projectorganisatie NHZ gecoördineerd. De gemeentelijke communicatieadviseurs zijn daarbij 
betrokken.
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Samenwerking (Heemstede)
Heemstede maakt net als Bloemendaal deel uit van de RES regio NHZ.

Vervolgproces
Het is de wens van de betrokken overheden om de regionale ondersteuningsstructuur voor de RES 
voort te zetten tot aan 2025, met een tussentijdse evaluatie in 2023. Hiervoor wordt een regionaal 
uitvoeringsprogramma opgesteld.

Bijlagen
Bijlage 1: RES Noord-Holland Zuid 2021001146
Bijlage 2: RES 1.0 Netimpact rapportage 2021001159

Achterliggende documenten
Startdocument Deel-RES IJZK Ä RES Noord Holland Zuid 2019005192 
Concept-RES Noord-Holland Zuid 2020001431

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


