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A.

Waarom een Regionale Energie 

Strategie? 
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• Nationale doelen: uitstoot CO2 verlagen met 

49% in 2030, doorkijk naar 2050

• Regionaal maatwerk om nationale doelen in 

te vullen: gedragen keuzes over duurzame 

opwekking met tal van maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven en bewoners 
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• Om te komen tot een Klimaatakkoord werd in 

5 sectortafels overleg georganiseerd

• Elke sector heeft een eigen doelstelling(en)
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• De RES richt zich op de afspraken van de 

sectortafels Elektriciteit en Gebouwde 

omgeving
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• 30 RES-regio’s, die samen aan de lat staan 

om te komen tot de landelijke doelstelling 

van 35 TWh duurzame opwekking

• Geen ambitie per regio vooraf bepaald

• Noord-Holland is verdeeld in twee RES-

regio’s
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Wie werkt er aan de RES?

• 47 gemeenten

• 4 waterschappen

• Provincie Noord-Holland

• Energiecoöperaties

• Netbeheerders

• (Energie)bedrijven 

• Kennispartijen

• Bewoners
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Waar dienen we in de RES 

sowieso een uitspraak over te 

doen?

• Elektriciteit: Omvang opgesteld vermogen (“bod”) 

en concrete zoekgebieden voor grootschalige 

opwekking van zon- en windenergie tot 2030

• Warmte: Overzicht en structuren beschikbare 

grootschalige duurzame warmte die regionaal 

bepalend zijn. 



B.

Het stappenplan van 

het RES-proces
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Huidige proces 

concept RES



1 2 4

Besluit: 
Start

notitie 

Besluit 
concept 

RES

April 
2019

September-
november

2019

Februari
2020

1 juni 
2020

3

Lokaal atelier x

Lokaal atelier y

Lokaal atelier z

Inventarisatie
Deelregio

Scenario
vorming

Naar 
een bod

Lokale 
verrijking

Concept 
RES

April
2020



16

1

Inventarisatie
Deelregio

Wat is het gezamenlijk ruimtelijk-

energetisch beeld nu en straks in de 

deelregio? 

https://energieregionhz.nl/

https://energieregionhn.nl/

https://energieregionhz.nl/
https://energieregionhn.nl/
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Vanuit welke drie (uiterste) perspectieven is 

het interessant om de inpassing van 

duurzame energie in de deelregio te 

onderzoeken?

2

Scenario 
vorming
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3

Lokale 
verrijking

• Welke elementen van de verschillende 

scenario’s spreken het meest wel/niet 

aan en waarom?  

• Wat zijn kansen, voorwaarden en 

knelpunten vanuit de lokale bril? 
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4

Naar 
een bod

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 3: 

Van welke elementen vinden we dat ze 

sowieso/ misschien/ niet bij de regio 

passen? 

SOWIESO VOORWAARDE

N

NIET

Op te wekken (TWh)



C.

Wat en waarom drie 

scenario’s? 
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• Een schets van de inpassing van 

energie vanuit een bepaald 

toekomstperspectief

• Elk scenario bestaat uit set van 

bouwstenen, waarvan we de effecten in 

beeld brengen 

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Wat is een scenario? 

Waarom drie scenario’s?

• Instrument om in gesprek te gaan over 

de gewenste strategie, niet om 1 van de 

3 te kiezen
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Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Effecten in beeld

• Soort energiesysteem?

• Waar en hoeveel zoekgebieden?

• Impact CO2-emissie?

• Omvang energieproductie?

• Impact op natuur en landschap?

• Kosten en baten?
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Een scenario bestaat uit bouwstenen:





Scenario 1: 

Nieuwe 

energielandschappen

Scenario 3: 

Kostenefficiënt
Scenario 2:

Maximale 

energieopbrengst

Koppelen van kansen in de open 

ruimte en duurzame 

energieopwekking

Slim omgaan met 

maatschappelijke 

kosten

Ruimte maximaal benutten 

voor energieopwekking

Zonnevelden als buffer 

tussen natuur en stedelijk 

gebied

Zonnevelden alleen daar waar 

al infrastructuur aanwezig is, of 

waar nog capaciteit is

Zonnevelden boven 

parkeerplaatsen 

Voorbeeld-

scenario’s:

Leidend

perspectief:

Voorbeeld 

bouwsteen:



Kern van scenario

Kaart: wat 
komt waar?

Hoofdpunten
scenario

Bouwstenen
elektriciteitsopwekking

Effecten
Energiebesparing
en warmte

Matrix ter
vergelijking 3 
scenario’s



KAART + BOUWSTENEN
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• 5 min Opening en welkom door gemeente

• 30 min Presentatie door atelierbegeleider over de scenario’s en de werkvorm 

• 5 min De groep gaat uiteen in groepen van maximaal 10 personen 

(Bij een Medium/Groot atelier wordt de groep opgesplitst in respectievelijk 2 of 3 hoofdgroepen van maximaal 30 personen die vervolgens opgedeeld 

worden.)

Programma per hoofdgroep:

• 45 min Carrousel langs de 3 scenario’s

• 20 min Discussieronde in subgroepen van 3 à 4 personen. Deelnemers gaan samen het gesprek aan over de scenario’s aan de 

hand van ondersteunende vragen. 

• 15 min Plotten van feedback op scenario banners. Atelierbegeleider vraagt de subgroepen om nu langs de banner te gaan, om 

stickers te plakken bij de bouwstenen die hen het meest aanspreken (groen) en rood bij waar ze minder enthousiast over zijn. De blauwe 

sticker kunnen de groepen plakken bij het scenario waarvan de ambitie het meest aanspreekt.

• 20 min Plenair bespreken van output. Deelnemers worden uitgenodigd om bij de banner te komen staan. Atelierbegeleider bespreekt 

bouwstenen met de meeste groene en rode stickers en scenario’s met de meeste blauwe stickers en zoekt interactie met publiek. Er wordt 

vooral gevraagd naar achterliggende redenen voor de stickers. 1 ambtenaar notuleert.

Plenaire afsluiting

• 5 min Afronding door atelierbegeleider

• 10 min Afsluiting door gemeente. Reflectie en vooruitblikken naar vervolgstappen. 

DRAAIBOEK (2,5 uur tot 3 uur)



32



33



- Toelichten van een scenario tijdens  de carrouselronde

- Vragen beantwoorden van deelnemers 

- Het ondersteunen en op weg helpen van subgroepen tijdens de 

discussieronde

- Notuleren tijdens ronde “bespreken output”(1,2 of 3 personen) 

- Tijdbewaking

Als tafelbegeleider heb je de volgende rol:





Kennismaking aan tafel (5 min)

Waar let je op als gespreksleider?

- Observeer gedrag tijdens voorstellen

- Wanneer mogelijk, laat ze aanwijzen waar ze wonen

- Laat ze benoemen wat ze zelf (privé en/ of zakelijk) al doen aan 

opwekken en/of besparen

- ‘hoe vaak hebt u al meegepraat over dit thema?’, ‘Wat is er uit 

vorige gesprekken gekomen dat voor vandaag belangrijk is?’

Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

1) Start met in enkele zinnen de hoofdgedachte achter het 
scenario uit te leggen. 

2) Vervolgens ga je aan de hand van de scenarioposter en kaart 
de bouwstenen van je scenario toelichten. In de beschrijving 
van de bouwstenen, sla de brug tussen de hoofdgedachte van 
het scenario en de bouwstenen die erbij horen.

3) Licht op hoofdlijnen de effecten toe. Zet deze effecten in 
perspectief: Bijvoorbeeld: in dit scenario heeft, in vergelijking 
met andere scenario’s, hoge kosten

4) Leg het bijhorende warmtesysteem uit, en de gevolgen voor 
energievraag en isolatie

5) Vat samen: de hoofdlijn + de consequenties (de grootste 
voordelen en nadelen van het scenario)

Hoe licht je een scenario toe? 

(12min)

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

1) Start met in enkele zinnen de hoofdgedachte achter het 
scenario uit te leggen. 

2) Vervolgens ga je aan de hand van de scenarioposter en kaart 
de bouwstenen van je scenario toelichten. In de beschrijving 
van de bouwstenen, sla de brug tussen de hoofdgedachte van 
het scenario en de bouwstenen die erbij horen.

3) Licht op hoofdlijnen de effecten toe. Zet deze effecten in 
perspectief: Bijvoorbeeld: in dit scenario heeft, in vergelijking 
met andere scenario’s, hoge kosten

4) Leg het bijhorende warmtesysteem uit, en de gevolgen voor 
energievraag en isolatie

5) Vat samen: de hoofdlijn + de consequenties (de grootste 
voordelen en nadelen van het scenario)

Hoe licht je een scenario toe?  

(12min)

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

- Wie heb je aan tafel zitten

- Waarom zitten zij hier, welk belang hebben zij bij het 

atelier / de transitie

- Hoe ga je om met de verschillen?

- Hoeveel ‘petten’ heeft iemand op?

Waar let je op?

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

Hoe om te gaan met vragen?

• Tijdens de carrouselronde: probeer deze vragen kort te 

beantwoorden indien dit kan/relevant. Vermeld dat er na deze 

carrouselronde de tijd is voor discussie en verdiepende vragen. 

En verwijs naar de banner/ “Ja, Maar”-poster

• Tijdens de discussieronde: deelnemers kunnen tijdens deze 

ronde naar je toekomen. Tijdens deze ronde is er tijd voor 

vragen.  

• Als je herkent dat de vraag te specifiek is (bv gaat over een 

bepaald lokaal project, gemeentelijk beleid), verwijs door naar 

hoofdaanspreekpunt van je gemeente die die avond aanwezig is. 

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

Hoe om te gaan met (kritische) 

opmerkingen?

- Wij zijn er om feedback op te halen: opmerkingen zijn uiteraard 

welkom: op Ja, Maar poster & op de Banner

- Op “Ja, Maar” poster kunnen alle opmerkingen en bedenkingen 

genoteerd worden.

- Op de banner: specifieke feedback over de scenario’s 

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

Belangrijkste punten op een rij

- Bereid je goed voor

- Houd de tijd in de gaten

- Blijf rustig, stel vragen, verwijs door

- Niemand weet alles

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/

