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Met deze raadsinformatiebrief informeren we u als volksvertegenwoordiger over alle beschikbare informatie 
over de concept-RES NHN en de relevante stappen voor de komende tijd. U leest wat er van augustus tot 
en met november op uw agenda staat, wat u in deze periode kunt verwachten en wanneer u in uw rol aan 
zet bent. Ook krijgt u in deze raadsinformatiebrief een overzicht van de ontvangen reacties op de concept-
RES NHN.  
 
Met al deze informatie kunt u zich voorbereiden op eventuele wensen en bedenkingen die u wilt meegeven 
voor de verdere uitwerking naar de RES 1.0. 
 
Een deel van de informatie heeft u wellicht al in een eerdere bijeenkomst of op andere wijze ontvangen, 
voor de volledigheid nemen wij deze informatie evengoed op. 
 
Stand van zaken 
De voorlopige concept-RES Noord-Holland Noord (NHN) is op 24 april gepubliceerd op de website 
www.energieregionhn.nl. De concept-RES is het eerste resultaat van een intensief participatieproces. In dit 
filmpje is het proces toegelicht: hoe is de concept-RES tot stand gekomen? In dit filmpje wordt aan de hand 
van de casus ‘deelregio Alkmaar’ gevisualiseerd hoe stap voor stap toegewerkt is naar de concept-RES 
kaarten. 
 
In NHN hebben bijna alle colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van 
het waterschap de concept-RES inmiddels vastgesteld als eerste resultaat uit het RES-proces. Het is 
nadrukkelijk nog een concept. Na het zomerreces hebben gemeenteraden, Provinciale Staten en het 
algemeen bestuur van het Waterschap de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven. Dit is 
input voor de verdere uitwerking richting de RES 1.0. 
 
Hoe worden verschillende belanghebbenden betrokken? 
In het RES-proces is ruimte om reacties, visies, plannen en voorstellen van belanghebbenden een plek te 
geven. Gelijktijdig met het ophalen van wensen en bedenkingen is via de gemeenten aan alle deelnemers 
van de regionale en lokale bijeenkomsten de mogelijkheid geboden een reactie te geven op de concept-
RES. Ook eventuele reflecties, alternatieve plannen en visies van deze deelnemers worden meegenomen 
in de uitwerking, ‘route’, naar de RES 1.0. Om u een idee te geven; op de website vindt u een inventarisatie 
van de tot heden door ons ontvangen reacties. In de bijlage vindt u een kort overzicht van de ontvangen 
reacties. Dit overzicht is uiteraard nog niet compleet. Reacties kunnen nog worden ingestuurd tot eind 
september. Het overzicht van reacties wordt één keer per maand geactualiseerd en op de website 
gepubliceerd. 
 
Indienen concept-RES bij NP RES 
De concept-RES wordt, nadat gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het 
waterschap hebben besloten over eventuele wensen en bedenkingen, op 6 oktober aangeboden aan het 
Nationaal Programma RES en ter doorrekening aan het PBL. (Provinciale Staten behandelt de concept-
RES op 5 oktober.) Hierbij worden in de bijlagen de wensen en bedenkingen van de raden, Staten en 
algemeen bestuur van het waterschap opgenomen. Ook de reacties van de deelnemers van de regionale 
en lokale bijeenkomsten en de ontvangen alternatieve plannen en visies van derden worden hierin 
bijeengebracht. Op deze wijze doen we recht aan het open en transparante proces en stellen we het 
Nationaal Programma RES in de gelegenheid om tot een volledige afweging te komen van het bestuurlijke 
en maatschappelijke draagvlak voor de concept-RES. 
 
Reactienota, wat staat er in? 
De wensen en bedenkingen, reacties van deelnemers en overige plannen en visies van derden worden 
bijeengebracht en gecategoriseerd. Vervolgens worden reacties en/of onderzoeksvragen gedefinieerd. 
Belangrijke stakeholders van het RES-proces worden hierbij betrokken. De reactie en/of onderzoeksvraag 
wordt vervolgens vastgelegd in een zogenoemde reactienota. Hierin kunnen wijzigingen op de kaart, van 
het bod of wijzigen in de tekst worden voorgesteld. Ook kunnen onderzoeksvragen worden opgenomen, 
bijvoorbeeld voor een bepaald zoekgebied of onderwerp. Het college stelt deze reactienota vast. Deze 
reactienota dient als input voor verdere uitwerking in de route naar de RES 1.0. Naar verwachting besluiten 
de colleges voor de kerst over de reactienota en wordt deze vervolgens toegelicht in de commissies van de 
raden, Staten en het algemeen bestuur. 

 

http://www.energieregionhn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Zju51SKtZ9I
https://www.youtube.com/watch?v=Zju51SKtZ9I
https://www.youtube.com/watch?v=KJfHccYKZYs
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/08/Reacties-concept-RES-NHN-formulier-mail-organisaties-tm-31-juli.pdf


 

Besluitvorming RES 1.0, wat gebeurt er in de tussentijd? 
Alle informatie uit de reactienota, aangevuld met input vanuit onder meer industrie, landbouw en mobiliteit, 
wordt gebruikt om de inhoud van de concept-RES verder te verrijken en concreter te maken onderweg naar 
de RES 1.0. Daarnaast worden rondom de zoekgebieden bijeenkomsten georganiseerd door de 
gemeenten om belanghebbenden te betrekken en het gesprek met elkaar aan te gaan om de zoekgebieden 
nader te definiëren. De wensen en bedenkingen en reacties vormen een belangrijke basis voor het 
gesprek. U bent opnieuw van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. 
 
Ook wordt verder gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte, als onderdeel van de RES. Tot slot zal er 
aandacht zijn voor de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat we de opgave van de RES ook daadwerkelijk 
realiseren?”.  
 
Alle informatie wordt vastgelegd in de RES 1.0. Deze ligt in mei/juni 2021 ter besluitvorming voor bij alle 
gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Uiterlijk 1 juli 2021 
moet de vastgestelde RES 1.0 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Vervolgens wordt 
de RES elke twee jaar geactualiseerd. 
 
 
Waar vindt u informatie en aan welke bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers kunt in de 
komende periode richting besluitvorming RES 1.0 deelnemen? 
 
Virtuele bustour 
Woensdag 24 juni en vrijdag 26 juni vond de eerste virtuele bustour van de energieregio’s NHN en NHZ 
plaats. Zo’n 70 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland gingen mee. Voor inspiratie ‘zoomden’ ze langs 
diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Op een prachtige studiolocatie in het midden 
van de provincie spraken de programmamanagers RES NHN en NHZ met verschillende gasten over wat 
het collectief van inwoners van het Ramplaankwartier in Haarlem, een natuur-inclusief zonnepark in Bergen 
en een kleine windturbine bij een boerderij in Wilnis ons kunnen leren. Een impressie van de bustour van 
26 juni vindt u hier. Peter Schat van het Noord-Hollands Dagblad reisde mee en schreef er dit artikel over. 

 

Bent u volksvertegenwoordiger en wilt u ook nog mee? Woensdag 19 augustus (19.00-21.00 uur) en 
vrijdag 21 augustus (15.00-17.00 uur) vertrekken nog twee virtuele bussen. Dan staan o.a. Windpark 
Wieringermeer en Bedrijventerrein Hoorn80 op het programma. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!  
Meer informatie en aanmelden. 
 
 

 

 

 

Regionale raadsbijeenkomst 
Voorafgaand aan de wensen en bedenkingen in de raden, wordt voor de deelregio Westfriesland/regio 
Alkmaar/Kop van Noord-Holland op dd-mm-jj een regionale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. U 
wordt dan bijgepraat over de ontvangen reacties en het plan van aanpak om de zoekgebieden nader de 
definiëren. Ook is er ruimte om wensen en bedenkingen uit te wisselen.  
 
Website www.energieregionhn.nl 

Online reflectiebijeenkomst 
Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen duurzame energie en natuur? Moeten we wel of geen 
opwek van hernieuwbare energie op landbouwgrond toestaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
omgeving profiteert van de aanleg van een windpark of zonneweide? Vragen waar onder andere 
raadsleden, Statenleden of leden van de algemeen besturen van de waterschappen mee te maken krijgen. 
 
Ter voorbereiding op uw rol in het besluitvormingstraject rondom de Regionale Energiestrategie (RES) 
organiseren de programmaorganisaties RES NHN, RES NHZ en de provincie Noord-Holland op dinsdag 
18 augustus van 19.30 tot 22.00 uur een online reflectiebijeenkomst (via Zoom) over specifieke thema’s 
rondom de RES die nu en straks spelen. Hiervoor zijn ook diverse stakeholders van de energietransitie op 
het gebied van natuur en milieu, landschap, landbouw, energie en economie uitgenodigd. We hopen op de 
aanwezigheid van zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers uit de energieregio’s Noord-Holland Noord en 
Noord-Holland Zuid. 
 
U kunt zich aanmelden via deze link en kunt u aangeven bij welke break out sessie u wilt aansluiten. Meldt 
u zich later aan dan 7 augustus dan is het mogelijk dat uw keuze voor de break out sessie niet gehonoreerd 
kan worden en vindt er een andere indeling plaats. 

 

https://energieregionhn.nl/volksvertegenwoordigers-zoomen-in-de-bus-langs-energieprojecten
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/06/20200626-NHD-Volksvertegenwoordigers-zoomen-langs-energieprojeccten.pdf
https://mailchi.mp/2205914e4e4c/virtuele-bustour-res-nh?e=0dfb3f1dbd
http://www.energieregionhn.nl/
https://mailchi.mp/noord-holland/uitnodiging-online-reflectiebijeenkomst-regionale-energiestrategie-noord-holland?e=%5bUNIQID%5d


 

Op de website vindt u veruit de meeste informatie overzichtelijk op één plek bijeengebracht. Uiteraard de 
concept-RES en een verkorte versie van de concept-RES, daarnaast zijn er filmpjes met toelichting op de 
concept-RES en de kaarten beschikbaar. Veel achtergrondinformatie en aanvullend kaartmateriaal is hier 
tevens beschikbaar. Ook hebben wij een speciale pagina voor u gemaakt met informatie over het proces en 
uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. 
 
Nieuwsbrief 
Met enige regelmaat publiceren wij een nieuwsbrief, daarvoor kunt u zich hier inschrijven. Reeds 
verschenen nieuwsbrieven vindt u op dezelfde pagina onder het aanmeldformulier.  
 
Gelegenheid tot stellen van vragen 
Op de website kunt u online technische vragen stellen. Ook vindt u op de website een geanonimiseerd 
overzicht van reeds gestelde vragen en antwoorden. 
 
LinkedIn en Twitter: 
Volg ons op LinkedIn en Twitter voor actuele informatie. 
 
Direct contact met programmamanagers 
Mocht u toch informatie missen of graag even contact hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
programmamanagers van Energieregio Noord-Holland Noord: Odile Rasch ORasch@alkmaar.nl en Wies 
Thesingh wthesingh@alkmaar.nl  
 

 

 

 

 

https://energieregionhn.nl/conceptres
https://energieregionhn.nl/informatie-volksvertegenwoordigers
https://energieregionhn.nl/nieuwsbrief
https://energieregionhn.nl/stel-ons-een-vraag
https://energieregionhn.nl/vraag-en-antwoord
https://www.linkedin.com/company/energieregio-noord-holland-noord/?viewAsMember=true
https://twitter.com/energieregioNHN
mailto:ORasch@alkmaar.nl
mailto:wthesingh@alkmaar.nl

