Vastgesteld verslag Stuurgroep XL RES NHN
Datum vergadering
Tijd
Plaats

: 27 mei 2020
: 13.00-15.00 uur
: Online via Microsoft Teams vergadering

Deelnemers:
Verwacht
(vaste leden)
Op uitnodiging,
Stuurgroep XL

:

Afgemeld
Agendalid

:
:

:

Nils Langedijk (vz), Samir Bashara, Edward Stigter, Monique Stam, Heleen Keur, Ruud
Maarschall, Frans Mencke, Odile Rasch, Wies Thesingh, Nicole Leffelaar
Manuel den Hollander (Energie Coöperaties), , Ton van Schie (LTO Noord), Hans
Huibers (Economisch Forum HBA), Sijas Akkerman (Natuur&Milieufederatie NH),
Nicole van Wijk (Woonwaard Noord Kennemerland), Kor Buitendijk (initiatiefnemer),
Corry Leijen (Dorpswerk)
Meindert Smallenbroek, Herman Verhagen (HVC), Wiebe Terpstra, (Horizon College)
Jocelyn Schaap Liander

1. 13.00-13.30 | Opening
a) Voorstelronde
Voorzitter Nils Langedijk heet de aanwezigen welkom. 2 nieuwe stakeholders sluiten aan bij
de stuurgroep XL, de heer Kor Buitendijk en mevrouw Corry Leijen. Een korte voorstelronde
vindt plaats.
b) Mededelingen
• Jocelyn Schaap is even uit de vergadering
• Terugkoppeling gesprek Stuurgroep en Economisch Forum Holland boven Amsterdam
Hans Huibers deelt mee dat zij zich niet herkennen in het verslag, het verslag is dus niet aan
de orde. Alleen de afspraak staat overeind.
Edward Stigter: was een goed gesprek en er zijn nog zaken te overbruggen, we kijken vooruit.
• Eerste reacties op de voorlopige concept-RES (bijlage)
Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.
• Samir Bashara: college Medemblik heeft eigenstandig besloten geen wind op land en
IJsselmeer. Er is nog niet te voorspellen wat de gevolgen zijn. Er lopen gesprekken.
• Edward Stigter: college GS heeft concept-RES NHN en NHZ vastgesteld. Eerste duiding richting
perspectief is positief, er zijn wel nog een aantal aandachtsgebieden. In vervolgproces wordt
de verbinding gezocht, samenhang verschillende deelregio’s en is er een mooie stap in het
participatieproces gemaakt. In vervolgproces moet de participatie verder uitgewerkt.
• Ruud Maarschall: het college db heeft de Concept RES goedgekeurd en tevens het besluit
genomen om de laatste tranches zonnepanelen 50.000 en in totaal 100000 op de RWI’s te
plaatsen.
• Heleen Keur: PRV moet nog vastgesteld worden, hoe loopt dat? Er zijn veel zienswijzen
ingediend op bijzonder provinciaal landschap.
Edward Stigter: is uitgesteld naar oktober. We weten de uitkomst van de RES nog niet. En die
moet er na vaststelling van de RES 1.0 nog in meegenomen worden.
• Media-analyse rondom publicatie voorlopige concept-RES (bijlage)
Odile Rasch licht de analyse toe. We hadden de reacties verwacht en blij dat het de nodige
aandacht krijgt. Dat wordt door Heleen ook zo ervaren
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Investeringsagenda Liander (bijlage mail):
Liander vraagt gemeenten om voor 1 juni een zienswijzen in te dienen op het investeringsplan
nieuwe stijl. De RES is hierin nog niet verwerkt. In Westfriesland is dit onderwerp van het
bestuurlijk overleg. Is dit ook nodig in andere deelregio’s?
Jocelyn Schaap geeft een korte toelichting. Liander is verplicht elke 2 jaar een update
investeringsplan te publiceren voor consultatie. Het investeringsplan is geschreven op basis
van gegevens eind 2019. Effecten Concept RES en Corona zijn hierin niet verwerkt en in de
toekomst wordt ook de RES hierin verwerkt.
De stuurgroep besluit een gezamenlijke reactie te geven.
Afspraak: programmateam maakt een reactie naar Liander via link uit de mail van Liander
(actie Odile/Wies)
Reactie op de toelichting:
Er zijn problemen met omvormers zonnepanelen omdat de netspanning oploopt. In de
communicatie meenemen dat we tegen de grenzen aanlopen van wat het net aankan. (actie
Jocelyn Schaap)
Afspraak: op 1 juli (red: bestuurlijke bijeenkomst RES + XL-leden) geeft Jocelyn een korte
presentatie over de investeringsplannen, de zorgen over netspanning, communicatie en de
koppeling met RES aan de hand van vooraf geïnventariseerde vragen. (actie Odile
Rasch/Jocelyn Schaap)

c) Vaststelling conceptverslag 15 april 2020 (zie bijlage + vastgesteld verslag 4 april 2020)
De stuurgroep stelt het concept verslag 15 april ongewijzigd vast.
Nav:
Hans Huibers licht zijn rol en die van Bashar al Badri toe. Bashar heeft een aantal keer Hans
vervangen er is verwarring ontstaand over de rollen. De volgende afspraak is gemaakt: Bashar
is rechterhand van Hans voor Westfriese Bedrijven Groep. Hans is vertegenwoordiger van het
Economisch Forum. Bashar maakt vertaalslag naar West-Friesland.
d) Ingekomen stukken:
- Brief Economisch Forum/NMF dd 11 mei 2020
Odile licht toe dat dit een vervolgbrief is op de eerdere brief van eind maart. De brief
wordt besproken bij agendapunt 2.
- Brief Kor Buitendijk namens bewonersorganisaties NHN dd 27 mei 2020
Deze brief is naar alle colleges en GS gestuurd.
Kor Buitendijk geeft een korte toelichting. Hij zit hier namens een aantal
bewonersorganisaties. Ook deze brief wordt besproken bij agendapunt 2.

2. 13.30-14.30 | Proces t/m 1.0
Nu de concept-RES is gepubliceerd, worden ambtelijk voorbereidingen getroffen voor de volgende
processtappen. Tijdens deze Stuurgroep XL vergadering kunnen de leden hun ideeën, wensen,
zorgen en aandachtspunten meegeven voor het vervolgproces.
Odile Rasch licht het proces toe (zie bijlage presentatie)
Opmerkingen/discussiepunten:
- Er zijn zorgen over de tijdsplanning,
- Botsing van belangen: beïnvloed elkaar, inspireer en leer van elkaar, werk samen om tot
een verbeterde versie te komen.
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Het voorstel Duurzaam Leefbaar heeft eerdere besluitvorming nodig, om alvast te kunnen
starten met onderzoek.
Het vervolgproces kan pas gestart worden als alle reacties binnen zijn. Wel kan vanaf de
zomer gestart worden hoe te verdiepen, op inhoud gesprekken voeren en samen bepalen
hoe het verdere proces in te richten.
Het aanbod en samen optrekken met de Participatiecoalitie NH wordt toegejuicht.

Sijas Akkerman licht de presentatie van NMF/Economisch Forum toe (de presentatie wordt als
bijlage aan het verslag toegevoegd)
De aanwezigen discussiëren over de plannen van NMF/EF voor een alternatieve RES + kaart,
verbreding van de scope naar andere energietransitie onderdelen zoals innovatie en
energiebesparing en het draagvlak voor hun alternatieve plan in relatie tot de opdracht voor
de concept RES, de opdracht uit het Klimaat Akkoord voor grootschalig zon en wind op land ,
de tijdsplanning en het meenemen van de volksvertegenwoordigers in het proces. De
alternatieve plannen worden gezien als reactie op de Concept RES om een integrale afweging
te kunnen maken van alle reacties.
De Stuurgroepleden zijn enthousiast over het voorstel om NHN te profileren/presenteren als
energieregio. Er zijn icoonprojecten in de Kop, het is goed om daarbij aan te sluiten.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
- NMF/Economisch Forum kan graag gebruik maken van consortium en de programmaorganisatie, wil de kaart met gemeentes bespreken. Anders redden ze het niet in de tijd.
- Er is zorg over de hoge ambitie, planning, participatie. Gemeentes staan onder grote druk,
er gebeurt veel vlak voor de zomer. Er is zorg of dit gerealiseerd kan worden.
- NMF/Economisch Forum wil hun alternatieve plan bij raden in september aanbieden
- Bij het brede bestuurlijke afstemmingsoverleg op 1 juli worden de stakeholders
uitgenodigd om een toelichting te geven op hun plannen.
- Tijden de online reflectiecongres voor raden, staten en db in augustus worden de
stakeholders uitgenodigd en kunnen de alternatieve plannen worden gepresenteerd.
- NMF/Economisch Forum uitnodigen voor werkgroepvergadering om verder ambtelijk
door te spreken.
Plan Duurzaam Leefbaar
Kor Buitendijk: gaat zelf draagvlak voor hun initiatief zoeken. Wil daarnaast mee doen met NMF en
Economisch Forum. Kor geeft aan dat hij een reactie van de stuurgroep wil, eerder is zijn plan als
kansrijk door de stuurgroep betiteld en gezien de ontwikkelingen voor het IJsselmeer, stelt hij voor
nu te starten met onderzoek. Hij is het er niet mee eens dat zijn plan nu niet behandeld wordt in
de stuurgroepvergadering wegens tijdgebrek.
Edward Stigter: er kan door de stuurgroep geen uitspraak gedaan worden over zonneeilanden in
het IJsselmeer omdat er een traject loopt, we kunnen wel het inhoudelijke gesprek gaan
voorbereiden. Als stuurgroep hebben we daarin wel een functie.
Odile Rasch: er is een zienswijze ingediend op IJsselmeer gebied. We willen stappen gaan
ondernemen om in gesprek te gaan over het IJsselmeergebied. Kor wordt daar voor uitgenodigd.
(actie Odile Rasch)
Manuel den Hollander: het aanbod van de Participatie Coalitie is wat anders dan de eerdere
presentaties. Maar kan daar wel bij aansluiten.
De Stuurgroepleden zijn verheugd over het aanbod van de Participatie Coalitie NH.
Odile Rasch stelt voor het aanbod van de Participatie Coalitie te agenderen voor het brede
bestuurlijk overleg op 1 juli.
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3. 14.30-14.40 | Streeftijd rondvraag en sluiting
Niets aan de orde voor de rondvraag.
Nils Langedijk dankt de aanwezigen voor de goede discussie en sluit de vergadering.

Actielijst stuurgroep RES NHN dd 27 mei 2020
Nr Datum
4 09-01-19

33 22-01-20

46 15-04-20
48 27-05-20
49 27-05-20

50 27-05-20

51 27-05-20
52 27-05-20
53 27-05-20

De volgende acties zijn afgedaan: 31,32,38,39,42,43,44,45,47
Actie
ECN/TNO
Als kennisbedrijf in vroeg stadium betrekken en vragen een oordeel te
geven op het programma RES. Laat ze als onafhankelijke partij een
objectief oordeel geven.
Fred Gardner
Uitnodigen voor een volgende stuurgroep om een toelichting te geven
over valmeer techniek
Zonneweides naast bedrijventerreinen, nav zorg om draagvlak
Tekstueel in de RES bekijken naar formulering.
Liander investeringsplan zienswijze
Via de mail namens de stuurgroep zienswijze indienen
Netspanning
Problemen met omvormers zonnepanelen omdat de netspanning
oploopt. In de communicatie meenemen dat we tegen de grenzen
aanlopen van wat het net aankan
Liander presentatie op 1 juli
korte presentatie geven over de investeringsplannen, de zorgen over
netspanning, communicatie en de koppeling met RES.
Vooraf vragen inventariseren en afstemmen.
NMF/EF alternatief plan
Uitnodigen voor werkgroepvergadering
Duurzaam Leefbaar, plan zonneeilanden IJsselmeer
Uitnodigen voor IJsselmeer bijeenkomst
Participatie Coalitie NH presentatie 1 juli
Presentatie agenderen voor bestuurlijk overleg 1 juli en afstemmen met
Participatie Coalitie

Door
Odile/Wies

Gereed
Tzt

Odile/Wies

Tzt

Wies/Odile

Tzt

Odile

30 mei

Jocelyn

tzt

Jocelyn

1 juli

Odile/Jocelyn
Odile/Wies
zsm
Odile/Wies

tzt

Odile/Wies

18 juni

Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 27 mei 2020
Nr.
1

Datum
22-01-20

2

22-01-20

3

22-01-20

Besluit
De besluitenlijst 2019 vast te stellen t.b.v. correcte archivering met de volgende wijziging:
Besluit 17: uitstel tot uiterlijk 5 juli.
MER aanpak
• Geen milieueffectrapport (MER) op te stellen bij de concept RES (NHN en NHZ), maar de
concept RES-en toe te sturen naar de Cie m.er. voor advies
• Mee te doen als pilot-regio, met als doel enerzijds onderling (RES-regio’s, NP RES, Cie m.e.r)
kennis en ervaring op te doen en anderzijds input op te halen voor de uitwerking naar RES
1.0.
• Budget beschikbaar te stellen voor het advies op de Concept RES (max. €16.000,-)
• het adviesverzoek aan de Cie MER t.z.t. te agenderen in de Stuurgroep
Jaarverslag Regionale Energie Strategie 2019
Het jaarverslag RES NHN 2019 vast te stellen
Pagina 4 van 5

Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 27 mei 2020
Nr.
4

Datum
22-01-20

5

22-01-20

6

22-01-20

7

15-04-20

8

15-04-20

9

15-04-20

Besluit
Verzending uitstelbrief Nationaal Programma RES
In te stemmen met:
• de inhoud van de brief,
• GS te mandateren voor ondertekening namens Noord en Zuid
• verzending van de brief aan NP RES.
Stuurgroep XL vorm
• de stuurgroep XL vorm te continueren
• op strategische momenten in het RES proces sluiten de XL leden aan
• ad hoc meer partijen uit te nodigen
Concept RES
De uitkomst van de ‘wensen en bedenkingen’ en ‘toetsing onder deelnemers ateliers’ wordt als
bijlage van de concept RES aangeboden aan het NP RES voor beoordeling
Uitbreiding stuurgroep XL
de stuurgroep XL uit te breiden met een vertegenwoordiging van burgers in de persoon van Kor
Buitendijk en iemand van Dorpswerk en de titel: ‘namens bewoners’ waarop wordt uitgenodigd
niet te gebruiken.
Bestuurlijke bijeenkomsten
In te stemmen met het voorstel dat maatschappelijke partijen uitgenodigd worden voor
bestuurlijke bijeenkomsten en dat zij gedeeltelijk aanwezig zijn.
Gewijzigde planning nav de corona-crisis
In te stemmen met het voorstel.

Besluitenlijst stuurgroep XL RES NHN dd 27 mei 2020
Nr.
1

Datum
22-01-20

Besluit
De besluitenlijst 2019 vast te stellen t.b.v. correcte archivering.
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