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Inleiding 

Het concept RES NHN is openbaar en gereed voor besluitvorming door college en uiten 

van wensen en bedenkingen door de raden uit NHN, Provinciale Staten en het Algemeen 

Bestuur van het Waterschap. Vervolgens wordt begin oktober het concept RES NHN 

aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies, tezamen 

met: de opgehaalde wensen en bedenkingen en de reacties van de deelnemers van het 

participatieproces. 

 

Beslispunten 

Onderstaande wensen en bedenkingen uitspreken over het concept RES Noord-Holland-Noord:  

• Een voorkeur voor zon-op-dak boven zonneweides komt tot uiting in het vervolgproces; 

• Bij de realisatie van zonprojecten rond de AC de Graafweg kan er een koppeling 

plaatsvinden met geluidswerende voorzieningen; 

• Bij de realisatie van zonneweides de mogelijkheden bekijken van het toevoegen van 

biodiversiteit aan het landschap; 

• Bij de realisatie van zonneweides de mogelijkheden bekijken van een koppeling met 

agrariërs, waaronder beweiden; 

• Er dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden, zoals het aanplanten van 

bomen of het verhogen van het maaiveld aan de randen van projecten; 



• De mogelijkheden bekijken van het stimuleren van (financiële) participatie bij de eventuele 

ontwikkeling van zonneweide-projecten 

• Aan de zuidzijde van de Wester Boekelweg in zoekgebied 8 bevindt zich bijzonder 

provinciaal landschap. 

 

Beoogd effect 

Alle reacties op de concept-RES, inclusief de wensen en bedenkingen van de raad worden integraal 

afgewogen in een reactienota. De colleges in Noord-Holland Noord nemen hierover een besluit. De 

uitkomsten hiervan zijn onderdeel van de uitwerking naar de RES 1.0. De raad besluit over de 

vaststelling van de RES 1.0. 

 

Argumenten 

1. Uitvoering van de RES NHN levert een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Opmeer. 

Door uitvoering te geven aan de RES NHN wordt een bijdrage geleverd aan de 

duurzaamheidsambities doordat gezocht gaat worden naar manieren om duurzame energie op land 

via zonne- en windenergie op te wekken. 

 

2. Met dit concept-bod wordt een belangrijke tussenstap gezet om te komen tot een 

energieneutraal Westfriesland 2040. 

Dit concept-bod sluit aan bij de ambitie uit het Pact 7.1 om als Westfriesland in 2040 

energieneutraal te zijn. Hiertoe zet de regio zowel in op grootschalige energiebesparing (het 

verminderen van de vraag) als vergroting van het aanbod van duurzame energie. In de 

toekomstige energiemix in Westfriesland spelen niet alleen wind en zon een belangrijke rol, maar is 

bijvoorbeeld ook een belangrijke rol weggelegd voor duurzame warmte (waaronder geothermie en 

aquathermie) voor de glastuinbouw en woningen. Ook worden nauwlettend technologische 

innovaties gevolgd die op termijn een bijdrage kunnen leveren, zoals nieuwe energiedragers (zoals 

waterstof) en andere vormen van duurzame energie. 

 

3. Het concept-bod RES is een eerste bod die de komende tijd nader wordt uitgewerkt met  

inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. 

Het concept-bod gaat uit van duurzame energieopwekking van 0,96 TWh in Westfriesland in 2030. 

De daarbij horende kaart laat globaal zien waar welke mogelijkheden zijn voor de opwek van 

duurzame energie. Dit zijn de focusgebieden voor grootschalige duurzame opwek, daarnaast is 

ruimte voor gemeentelijke accenten en initiatieven. In de volgende fases (van concept RES naar 

RES 1.0 en verder) verfijnt Westfriesland de zoekgebieden op de kaart. Voor ieder van de 

zoekgebieden bespreekt de regio met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners de 

mogelijkheden voor duurzame opwek, de benodigde inspanning(en) van de betrokken partijen en 

de eventuele voorwaarden voor de realisatie van duurzame opwek. 

 

4. De raad stelt kaders vast voor de RES 1.0.  

De raad komt aan zet als de kaders worden vastgelegd. Dit doet de raad door de RES 1.0 vast te 

stellen en vervolgens het gemeentelijk omgevingsbeleid aan te passen. Bij verschillende lokale en 

regionale bijeenkomsten zijn raadsleden geïnformeerd over de totstandkoming van de concept-

RES. Ook zijn raadsleden uitgenodigd om als toehoorder om aanwezig te zijn bij de lokale 



bijeenkomsten. De mening van de raad over het concept-bod is belangrijk. De raad kan haar 

wensen en bedenkingen meegeven voor de RES 1.0. Uiteindelijk besluit de raad over de RES 1.0. 

 

5. Inwoners die deelnamen aan de lokale bijeenkomst worden om hun reactie op het concept-bod 

gevraagd. 

Dit concept wordt voor een reactie aangeboden aan inwoners aan die deelnamen aan de lokale 

bijeenkomsten. Al deze reacties worden toegevoegd als bijlage bij dit concept, naast de wensen en 

bedenkingen van de raad. Dit doen wordt ook gedaan voor alternatieve plannen, visies van 

inwoners, kernraden, natuur- en milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer. Deze bijlagen worden 

niet doorgerekend door het NP RES, maar wel meegestuurd. Zo blijft zichtbaar wat nog verwerkt 

gaat worden in de vervolgstappen naar RES 1.0. 

 

6. Hiermee wordt het concept-bod namens Westfriesland aangeboden aan het Nationaal 

Programma RES aangeboden. 

De stuurgroep RES-NHN biedt de concept-RES uiterlijk 1 oktober formeel aan, aan het Nationaal 

Programmabureau RES. Afgesproken is dat het deel vanuit Opmeer volgt na de raadsvergadering 

op 8 oktober. 

 

Kanttekeningen 

Met dit serieuze Westfriese bod wordt een route 35-proces voorkomen. 

De gezamenlijke opgave van de 30 energieregio’s is om 35 TWh op te wekken met grootschalige 

wind- en zonne-energie. Lukt dat niet dan wordt de nog ontbrekende hoeveelheid TWh over de 

regio’s verdeeld op basis van een landelelijke verdeelsystematiek. Provincies en gemeenten 

noemden dit proces ‘Route 35’. Besloten is om het Route 35-proces in de tijd gezien deels parallel 

te laten lopen met het traject van de RES’en. Dit geldt met name voor het voorbereidende deel, 

het in gezamenlijkheid komen tot eerlijke en billijke uitgangspunten voor de verdeling van de 

resterende opgave. De concept-RES vraagt om lokale besluiten over een regionaal document. Als 

een individuele gemeente niet instemt met de concept-RES NHN, dan wordt dit aangegeven in de 

aanbiedingsbrief van de concept-RES bij het NP RES en volgt er allereerst binnen de (deel)regio 

een bestuurlijk gesprek. 

 

Financiën 

Het budget voor het RES-proces op NHN-niveau is tot de RES 1.0 geregeld. In het Klimaatakkoord 

is vastgelegd dat in 2020 onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de uitvoeringslasten van het 

akkoord. Daarbij kunt u denken aan de uitvoering van de RES-projecten, maar ook voor de 

uitvoering van de Transitievisie Warmte. Dit zogenaamde artikel 2 onderzoek moet voor 2021 klaar 

zijn. 

 

Uitvoering 

Opstellen van de kaarten in de concept-RES.  

Eerst is voor elk van de 3 deelregio’s een ‘foto energie & ruimte’ opgesteld. Daarin zijn de huidige 

energieopwekking, energievraag en ruimtelijke beperkingen voor zon en windenergie (landschap, 

natuur, veiligheid en geluid) geïnventariseerd.  

 

 



Ateliers aan de hand van drie scenario’s.  

Met de foto van de regio als ondergrond zijn vervolgens tijdens regionale bijeenkomsten drie 

scenario’s per deelregio ontwikkeld. Deze scenario’s hadden als doel om aan de hand van uitersten 

te verkennen welke invulling van de duurzame energieopwekking past binnen de deelregio. De 

scenario’s functioneerden zo als kapstok om met stakeholders en belanghebbenden het gesprek te 

voeren over onder welke condities de opwekking van duurzame energie in de betreffende 

gemeente passend is. Deze gesprekken zijn in de vorm van lokale ateliers in heel Noord-Holland 

Noord gevoerd en resulteerden in het bod dat nu voorligt. Een belangrijk punt van aandacht in 

Opmeer, dat door velen werd gedeeld, is de zorg om het behoud van de landschappelijke waarden 

van de gemeente Opmeer. Ook werd duidelijk dat veel vragen nog niet beantwoord kunnen 

worden. De informatiebehoefte aan een gedetailleerde uitwerking van de ruimtelijke gevolgen van 

de opgave voor Opmeer is groot. Tijdens de avond werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor 

het scenario bestaande e-infrastructuur en voor bouwstenen als zon op water, zon op grote 

daken en zon op parkeerplaatsen/langs snelwegen. 

 

De onderdelen uit de scenario’s die in de bijeenkomsten ‘meer positief dan negatief’ beoordeeld 

zijn, zijn opgenomen op de kaart met globale zoekgebieden (zie de overzichtskaart NHN op pagina 

9 en kaart op pagina 93 en 94 voor Regio Westfriesland). Voor de gemeente Opmeer heeft dat 

geresulteerd in 2 globale zoekgebieden (zoekgebied 8 rond de Wester Boekelweg en zoekgebied 7 

bij bedrijventerrein de Veken).  

 

Nieuwe planning besluitvorming in verband met Corona-maatregelen 

De Corona-maatregelen hebben geen invloed gehad op het participatieproces en daarmee op de 

inhoud van de concept-RES. Maar de maatregelen hebben wel invloed op de besluitvorming. 

Daarom heeft de Stuurgroep NHN van 15 april de volgende wijziging van de planning vastgesteld: 

• Publiceren concept-RES: 24 april (zodat opiniërende commissievergaderingen 

georganiseerd kunnen worden voorafgaand aan collegebesluit) 

• Besluit colleges, GS, DB: uiterlijk 30 juni 

• 1 oktober 2020 concept-RES indienen bij NP RES. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven 

dat de wensen en bedenkingen, reactie onder deelnemers worden verwerkt in de RES 1.0. 

Afgesproken is dat het deel vanuit Opmeer volgt na de raadsvergadering op 8 oktober. 

• Consultatie onder deelnemers: 24 april tot eind september  

• Wensen & bedenkingen raden, staten en AB: september / oktober 2020 

• Reactienota vaststellen door colleges: november / december 2020 

• Vaststellen RES 1.0 door raden, staten en AB: uiterlijk 1 juli 2021  

 

De planning van het Nationaal Programma RES is: 

• De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verruimd 

van 1 juni naar 1 oktober 2020. 

• Op 1 oktober start Plan bureau voor de leefbaarheid (PBL) de RES-analyse (kwantitatief én 

kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 

februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES 

(appreciatie). 

• Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021. 

• De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 

juli 2021.  



Beoordeling door Nationaal Programma RES 

Het NP RES maakt samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een doorrekening van 

het aanbod van de regio. Ook geeft het NP RES advies voor de verdere uitwerking naar de RES 1.0. 

Het beoordelingskader hiervoor bestaat uit vier onderdelen:  

• Kwantiteit (het bod van de regio, als bijdrage aan de landelijke opgave van 35 TWh) 

• Ruimtelijke inpassing 

• Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 

• Systeem efficiëntie  

 

Het advies is input voor de uitwerking naar RES 1.0. 

 

Van de concept-RES naar de RES 1.0 

In de vervolgstappen wordt de concept-RES verder aangevuld en geconcretiseerd. Dit leidt tot de 

RES 1.0. Voor de vervolgstappen vraagt u in dit besluit om vele reacties:  

• wensen en bedenkingen van de raden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de het 

waterschap 

• beoordeling door het Nationaal Programma RES 

• De reacties op bovenstaande en de reacties van deelnemers aan het participatieproces, 

worden integraal afgewogen en verwerkt in een reactienota, die in medio december voor 

vaststelling wordt aangeboden aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur 

van het waterschap. 

 

het programmateam RES en werkgroep Duurzaamheid Westfriesland zijn bezig met het 

ontwikkelen van een plan van aanpak dat medio september gereed is. Hierbij worden de eerste 

stappen gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windmolens nader 

te onderzoeken en/of te concretiseren. In dit proces betrekken we opnieuw onze inwoners, 

ondernemers en andere belanghebbenden.  

 

Medio augustus 2020 zal een eerste doorkijk van de reacties van de deelnemers van het 

participatieproces worden gedeeld met de raadsleden, ter voorbereiding op de raadsvergadering 

waarin de wensen en bedenkingen aan bod komen. De reactienota en de concretisering van de 

zoekgebieden worden verwerkt in de RES 1.0. Deze wordt ter vaststelling aangeboden, aan alle 

raden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap. Vervolgens wordt deze 

uiterlijk 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma RES.  

 

Besluitvorming over de uitvoering van de RES vindt plaats via het omgevingsbeleid van 

gemeenten, provincie en waterschap en wordt elke twee jaar gemonitord en geactualiseerd (zie 

hoofdstuk 7). Voor de eventuele realisatie van zonneweides zal het omgevingsbeleid van de 

gemeente moeten worden herzien volgens de gebruikelijke procedures. Hier zal ook een 

vergunningentrajecten voor moeten worden doorlopen. Zon op dak-projecten zijn in heel 

Nederland vergunningvrij. 

 

Communicatie 

De website en nieuwsbrief van de energieregio NHN zijn het centrale communicatiemiddel. Op de 

website zijn alle documenten gepubliceerd,  waaronder de startnotitie, fotodocumenten, scenario’s 



en verslagen van onderzoeken en lokale bijeenkomsten. U kunt hier kennis van nemen via: 

www.energieregionhn.nl. Ook het concept RES-NHN staat hierop. Alle deelnemers van de lokale 

bijeenkomsten ontvingen hiervan bericht. Ook is aan hen gevraagd hun reactie te geven op het 

concept. 

 

Bijlagen  

Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

Datum: 23 juni 2020 



Raadsbesluit 

 

 

De raad van de gemeente Opmeer, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020;  

 

gelet op de behandeling in de Commissie Ruimte van 22 september 2020; 

 

gelet mede op het Nationaal Klimaatakkoord; 

 

overwegende dat de concept RES-NHN gepubliceerd is; 

 

besluit: 

 

Onderstaande wensen en bedenkingen uitspreken over het concept RES Noord-Holland-Noord:  

• Een voorkeur voor zon-op-dak boven zonneweides komt tot uiting in het vervolgproces; 

• Bij de realisatie van zonprojecten rond de AC de Graafweg kan er een koppeling 

plaatsvinden met geluidswerende voorzieningen; 

• Bij de realisatie van zonneweides de mogelijkheden bekijken van het toevoegen van 

biodiversiteit aan het landschap; 

• Bij de realisatie van zonneweides de mogelijkheden bekijken van een koppeling met 

agrariërs, waaronder beweiden; 

• Er dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden, zoals het aanplanten van 

bomen of het verhogen van het maaiveld aan de randen van projecten; 

• De mogelijkheden bekijken van het stimuleren van (financiële) participatie bij de eventuele 

ontwikkeling van zonneweide-projecten 

• Aan de zuidzijde van de Wester Boekelweg in zoekgebied 8 bevindt zich bijzonder 

provinciaal landschap. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 oktober 2020. 

 

 

 

 

voorzitter     griffier 

G.J.A.M. Nijpels    M. Versteeg   

 

 

 

 

 


