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Geachte mevrouw Lammers, 

 

Graag bieden we u de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland Noord  

(NHN) aan. De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en 

bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen: deskundigen, 

vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders, tal 

van maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners, meegepraat over de 

opwek van duurzame energie in de regio. Ook de betrokken bestuurders van de 

gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun 

voorkeuren zijn.   
 

De energieregio NHN geeft in de concept-RES een eerste inschatting van de 

mogelijke opwek tot 2030. In de concept-RES staan globale zoekgebieden voor 

opwek van zonne- en windenergie waar bij elkaar opgeteld 2 TWh zou kunnen 

worden opgewerkt. Dit is bovenop de circa 2,2 TWh die nu al in de energieregio 

wordt opgewekt. In totaal is dit dus bijna een verdubbeling van de huidige opwek 

in de regio. Dit is een goede basis waarop we met vertrouwen met elkaar verder 

bouwen richting de RES 1.0. Daarnaast is in de concept-RES een eerste 

inventarisatie gemaakt op het gebied van warmtevraag en -aanbod. 

 

De concept-RES is uitsluitend digitaal beschikbaar en staat op onze website 

www.energieregionhn.nl/conceptres.  
 

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord is deze concept-RES vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W en het dagelijks bestuur 

van het waterschap. Na vaststelling is de concept-RES voorgelegd aan Provinciale 

Staten, de raden en algemeen bestuur van het waterschap voor wensen en 

bedenkingen. Daarnaast is aan de deelnemers van het proces gevraagd om hun 

reactie op de concept-RES. In Noord-Holland Noord zijn door derden ook 

alternatieve plannen ontwikkeld. Alle wensen en bedenkingen, alternatieve 

plannen en reacties zijn hier op de website terug te vinden en maken integraal 

onderdeel uit van deze concept-RES.   
 

  

http://www.energieregionhn.nl/conceptres
https://energieregionhn.nl/documenten#conceptres


  

Aandachtpunten voor Rijksbeleid  
 
Vanuit de energieregio Noord-Holland Noord vragen wij aandacht voor de 

onderstaande punten (zie ook concept-RES hoofdstuk 7.5), die nodig zijn 

voor een effectieve en tijdige uitvoering van de RES.  
 

Met betrekking tot het netwerk:  
• Aanpassing van wet- en regelgeving om snellere en efficiëntere aansluiting 

van duurzame energieprojecten en transport  van duurzame energie 

mogelijk te maken.   
• Maatregelen om een betere afstemming van vraag en aanbod van 

producenten en afnemers mogelijk te maken, zoals smart charging. 

• Aansluiting van nationale programma’s op de RES – zoals het programma 

Energie Hoofdinfrastructuur; aandacht voor ruimte voor infrastructuur in 

energieplannen en snellere besluitvormingsprocedures inclusief 

escalatiemechanismen.  

• Maatregelen die ertoe leiden dat er  meer technici worden opgeleid voor 

de energietransitie. 

• Meer bevoegdheden voor gemeenten in de warmtetransitie. Gemeenten 

moeten de warmtetransitie lokaal realiseren en voldoende flexibiliteit 

hebben om tot maatwerkoplossingen te komen. Zij moeten voldoende 

bevoegdheden hebben om, indien nodig, volledig dekkende 

gebiedsoplossingen te realiseren. Wetgeving moet niet gericht zijn op het 

reguleren van één type voorziening, maar de diversiteit aan netten 

ondersteunen, ruimte bieden voor toekomstige innovaties en een gelijk 

speelveld creëren voor alle partijen die actief kunnen zijn in warmte, zowel 

privaat als publiek.  
 

Overige aandachtspunten voor Rijksbeleid:  
• Mogelijkheden voor het combineren van agrarische activiteiten met opwek 

van hernieuwbare energie. Hierbij kent met name het huidige 

belastingstelsel belemmeringen en zijn ook subsidiemogelijkheden nog 

moeilijk combineerbaar. Het Rijk wordt gevraagd deze belemmeringen in 

kaart te brengen en waar mogelijk aanpassingen te doen.  
• De wet- en regelgeving rond het Bouwbesluit kent nog geen verplichtend 

karakter om initiatiefnemers duurzaamheidsmaatregelen op te leggen, 

zoals het toepassen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en 

isolerende maatregelen bij nieuwbouw. Ook het energieneutraal bouwen is 

hierin nog onvoldoende geïntegreerd. Het Rijk wordt gevraagd te 

onderzoeken welke wet- en regelgeving, naast de huidige 

aanpassingsagenda, aangepast kan worden om gemeenten en provincies 

hierin meer mogelijkheden te bieden.  
• De aanpassingen van de postcoderoosregeling lijkt contraproductief te 

werken voor energiecoöperaties. Lokaal eigendom is echter een 

belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk draaglak. Het Rijk wordt 

gevraagd oog te hebben voor regelingen die ervoor zorgen dat lokaal 

eigendom/financiële participatie bij zon- en windprojecten zo 

laagdrempelig mogelijk kunnen worden gerealiseerd.  
• De voorwaarden van de SDE subsidies zijn gericht op efficiency van 

energie-opwek. Dit gaat voorbij aan de roep om goede landschappelijke 

inpassingen, stimuleren van biodiversiteit en dubbelruimtegebruik. Het 

Rijk wordt gevraagd om deze regeling met grote spoed onder de loep te 

nemen zodat de juiste prikkels worden gegeven, die gehoor geven aan de 

vraag vanuit de samenleving.    



  
• Ook is er vanuit de regio behoefte aan een standpunt vanuit het Rijk over 

de inzet van kernenergie.  

 
Tot slot vragen wij uw aandacht voor landelijke communicatie rondom de RES. De 

huidige communicatiestrategie lijkt vooral reactief ingestoken, terwijl bij het tot 

stand komen van het Klimaatakkoord is toegezegd dat ter ondersteuning van het 

RES-proces actief via landelijke media-aandacht zal worden gegeven aan de 

uitwerking van de doelstellingen binnen de RES. Wij merken dat het ontbreken 

van landelijke communicatie over landelijke kwesties, zoals kernenergie, 

afbakening van de RES en de relatie wind op zee en wind op land, van invloed is 

op regionale afwegingen en het draagvlak. Daarnaast missen we landelijke 

communicatie over de kansen van de RES, bijvoorbeeld voor gemeenten, het 

bedrijfsleven en bewoners. Het uitvoeren van een proactief landelijk 

communicatiebeleid waarin landelijke kwesties worden gemanaged en landelijk 

perspectieven worden uitgewerkt kan ons helpen in het opbouwen van draagvlak. 

Nu ervaren we het tegenovergestelde, namelijk dat landelijke kwesties het 

opbouwen van draagvlak bemoeilijken. Graag stemmen wij met het NP RES de 

communicatiestrategie voor de komende periode af om actief te sturen op 

landelijke en lokale berichtgeving. 

 

De komende maanden werken we de concept-RES uit naar een definitieve RES 

1.0. Vooralsnog streven we ernaar dat het concept van de RES 1.0 

in mei/juni 2021 naar de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen 

bestuur van het waterschap gaat voor besluitvorming.  

  
 

Met vriendelijke groet,  

de stuurgroep RES Noord-Holland Noord  

 

 

de heer S. Bashara, wethouder Gemeente Hoorn, namens regio Westfriesland 

  

mevrouw V.C.M. Stam-de Nijs, wethouder Gemeente Heerhugowaard en de heer 

N. Langedijk, wethouder Gemeente Langedijk, namens regio Alkmaar 

    

mevrouw H. Keur-Polman, wethouder gemeente Den Helder, namens regio Kop 

Noord-Holland  

 

de heer E. Stigter, gedeputeerde provincie Noord-Holland 

 

de heer R. Maarschall, portefeuillehouder Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 

 
 
 
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 
 

De administratie van de RES NHN is ondergebracht bij de gemeente Alkmaar 
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