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Uitvoeringsprogramma RES vastgesteld 

 

[21 december 2021/datum aanpassen] 

Optioneel: aan te vullen door gemeente/deelregio. Bijv: participatie, concretisering zoekgebieden, 

lokale raadsbijeenkomst, etc. 

 
In de RES 1.0 is afgesproken dat gemeenten, provincie en waterschappen samen een 

uitvoeringsprogramma opstellen. Op [… december 2021/.. januari 2022] heeft uw college het 

regionaal Uitvoeringsprogramma RES vastgesteld. Parallel aan de besluitvorming in de colleges 

behandelen ook Gedeputeerde Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen het 

uitvoeringsprogramma. Op 25 januari om 20.00 uur is er een online informatieavond over het RES 

Uitvoeringsprogramma.   

 

Samen de inhoud bepaald 
Om invulling te geven aan het RES Uitvoeringsprogramma is aan zeven uitvoeringstafels 

besproken welke samenwerking nodig is en hoe we die het beste kunnen vormgeven. In 

september en oktober hebben ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en inwoners meegedacht aan deze 

uitvoeringstafels. Aan iedere uitvoeringstafel is een onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. De 

uitkomsten van de tafels vormen mede de input voor het uitvoeringsprogramma. Ook moties die 

zijn ingediend bij de besluitvorming RES 1.0 zijn, waar dat van toepassing is op dit proces, 

verwerkt in het uitvoeringsprogramma. 

 

Inhoud uitvoeringsprogramma 
In de RES 1.0 zijn zoekgebieden voor zon- en windenergie in beeld gebracht en is vastgelegd wat 
we willen bereiken. In het RES Uitvoeringsprogramma staat hoe we dit willen bereiken. 
 
In het RES Uitvoeringsprogramma staan 5 werksporen: 

• regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot de uitwerking van de zoekgebieden 
voor zon en wind 

• regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot de uitwerking van de Regionale 
Structuur Warmte  

• afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0 

• afspraken m.b.t. data en monitoring  

• afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget op NHZ schaal 

Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de RES 1.0 wordt uitgevoerd, wat nodig 
is, de planning en welke ondersteuning wij hiervoor krijgen vanuit de RES-programmaorganisatie 
en de provincie Noord-Holland. Het uitvoeringsprogramma loopt van 2021 tot en met 2025. 
 
Uit de gesprekken aan de uitvoeringstafels en in de stuurgroepen is gebleken dat veel gemeenten 
over te weinig middelen en menskracht beschikken om de werksporen met de gewenste 
zorgvuldigheid uit te voeren. In het Uitvoeringsprogramma RES is daarom aangegeven hoe wordt 
omgegaan met de financiële onzekerheid omtrent de uitvoering van de taken. 
 

https://energieregionhz.nl/uitvoeringstafels


 

Online toelichting 
De volledige versie kunt u downloaden via www.energieregionhz.nl/uitvoeringsprogramma.  
Op dinsdag 25 januari 2022 (20.00-21.00 uur) organiseert de programmaorganisatie Noord-
Holland Noord samen met Noord-Holland Zuid een informatieavond over het RES 
Uitvoeringsprogramma. De informatieavond is online en voor iedereen te volgen. Vragen kunt u 
stellen via de chat. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. 
 

Kennissessies voor alle betrokkenen 
De RES programmaorganisatie organiseert samen met de provincie en Steunpunt Monumenten en 

Archeologie op donderdag 20 januari, 15.00-16.30 uur een online kennissessie over kleine 

windturbines. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze website. 

 

Kennissessie terugkijken 

• Kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’ 

Op 2 december organiseerden we de kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier 

naar praktijk’. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma en praktijkervaringen van 

gemeenten, provincie en betrokken partijen liepen we verschillende fasen door. Aan bod 

kwamen o.a. de verankering van de RES in het omgevingsinstrumentarium, samenwerking 

met initiatiefnemers en monitoring. U kunt de sessie terugkijken op onze website. 

• Voorgaande kennissessies, zoals financiële participatie, procesparticipatie, RES en 

omgevingsinstrumenten, zon op dak, etc. 

Op de hoogte blijven 
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via deze link. Deze 

verschijnt ongeveer 1 keer per maand. Ook kunt u ons volgen op LinkedIn en Twitter en vindt u 

veel informatie op onze website www.energieregionhz.nl. 

 

Contact 
Mocht u informatie missen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marco Berkhout, 

programmamanager Energieregio Noord-Holland Zuid (berkhoutm@noord-holland.nl).  
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