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Vastgesteld verslag Stuurgroep RES NHN 
 

Datum vergadering  :  20 november 2020 
Tijd   :  09.00-10.00 uur  
Plaats   :  Online via  Microsoft Teams vergadering 

 
  Deelnemers: 

Verwacht 
(vaste leden) 

: Monique Stam, Nils Langedijk, Samir Bashara, Edward Stigter, Heleen Keur,  
Saskia Borgers (HHNK), Odile Rasch, Wies Thesingh, Michelle Schaper (notulist) 

Op uitnodiging :  

Afgemeld : Guy Heemskerk 

Agendalid : Jocelyn Schaap (Liander) 

 

1.Opening 
Odile Rasch opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze vergadering is een vervolg op de XL 
bijeenkomst van 11 november jl. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 
Mededelingen 
Ter kennisname: verzonden brief Wieringerhoek GS, Medemblik, Hollands Kroon aan ministeries (bijlage 01) 
Er zijn geen vragen over deze brief.  
 
Pilot ‘omgevingsprogramma’ Regio Alkmaar i.s.m. NP RES 
Odile Rasch geeft een korte toelichting. Edward Stigter verwijst naar de startbijeenkomst Omgevingsverordening 
2022. Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de verankering van de RES in het omgevingsbeleid. 
Edward stelt voor om te onderzoeken een regionaal programma ook kan worden ingezet voor de RES-regio. Hij 
wil verkennen hoe dit eruit zou kunnen zien en of er ook draagvlak voor is. Odile Rasch licht toe dat het 
aanvankelijk de bedoeling was om deze pilot uit te voeren voor de regio NHN maar er is besloten dat het 
zinniger zou zijn als het in de deelregio’s zou landen in verband met het feit dat de samenwerking daar echt gaat 
plaatsvinden. Edward Stigter zegt dat het dan meerdere programma’s zouden kunnen zijn binnen een RES. De 
gezamenlijkheid kan helpen om samen een stap te zetten richting de uitvoering. Hij vindt het interessant om te 
onderzoeken of de Omgevingswet hier ook een bijdrage aan kan leveren. Odile Rasch zegt dat de stuurgroep in 
ieder geval op de hoogte wordt gehouden van de ervaringen vanuit de pilot.  
 
Bestuurlijke gesprekken met NP RES (dec/jan): 

i. PBL analyse   
ii. Opvolggesprek: wat vraagt aandacht richting RES 1.0 en verder 

Het PBL is de RES-en aan het doorrekenen, de analyse is per 1 februari beschikbaar. Edward Stigter is bij dit 
gesprek  en het opvolggesprek aanwezig.  
 
Coalitie Duurzame Energie 
De coalitie heeft op woensdag 11 november jl. een positief en constructief betoog gehouden. Het 
programmabureau financiert de kosten van de procesondersteuner en communicatie voor de Coalitie Duurzame 
Energie. De afspraken zijn gemaakt en het verzoek voor financiering is ingewilligd.  
 
Voorstelronde, korte kennismaking met Saskia Borgers 
Saskia Borgers is de opvolger van Ruud Maarschall (HHNK).  
Guy Heemskerk is vandaag niet aanwezig. Guy Heemskerk, de nieuwe gemeentesecretaris in Hoorn, is de 
opvolger van Frans Mencke en zal binnenkort ook bij de stuurgroep aansluiten.  

 
2. Vaststellen verslag 8 oktober (bijlage 02) 
Jocelyn Schaap heeft de vorige keer uitleg gegeven over de zienswijze van de netbeheerder. Haar verzoek is om 
de kernboodschap nog aan de notulen toe te voegen. Ze heeft een tekstvoorstel gemaakt en Odile zegt toe dat 
dit nog aan de notulen zal worden toegevoegd. Het verslag wordt vastgesteld met bovengenoemde toevoeging.  
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Besluitvormend 
 
3. Vrijgeven ‘Reactienota Op weg naar RES 1.0’ voor besluitvorming in colleges gemeenten en 
Gedeputeerde Staten (bijlage 03) 

 
Jocelyn Schaap vraagt om toe te voegen aan ‘Nieuwe concrete initiatieven met draagvlak worden verder 
onderzocht’ en rekening houdend met systeemefficiency. Dit heeft alles te maken met de haalbaarheid richting 
2030 als er nieuwe zoekgebieden gezocht worden die nu nog niet in de RES staan. Het risico is dat er kansen 
blijven liggen die juist heel systeemefficiënt zijn. Heleen Keur is er geen voorstander van om dit nu, in dit 
gremium, toe te voegen. De presentatie van Liander is inmiddels gedeeld met de wethouders in de regio Kop NH 
en dit punt ligt heel gevoelig. Er zijn stevige debatten gevoerd om de zoekgebieden in de RES 1.0 op te nemen en 
er is veel kritiek geleverd met name dat ondernemers niet terug kunnen leveren aan het net waardoor de 
colleges op hun schreden moeten terugkeren. Nils Langedijk kan zich vinden in de woorden van Heleen Keur. 
Met de omschrijving, zoals deze er nu staat, wordt er recht gedaan aan het proces dat is doorlopen. Edward 
Stigter zegt dat het wat hem betreft ook geen doorslaggevend criterium is. In de concretisering van de 
zoekgebieden wordt een aantal elementen besproken waaronder de capaciteit op het net. Odile Rasch denkt dat 
het ondervangen wordt door ‘worden verder onderzocht’. Jocelyn Schaap wijst erop dat de RES vier 
afwegingskaders heeft en een daarvan is ‘systeemefficiëntie”. Systeemefficiency gaat ook om de planning in 
haalbaarheid en tijd. Jocelyn heeft nooit aangegeven dat het doorslaggevend is. Odile Rasch wijst erop dat de 
voorliggende besluitvorming betrekking heeft op de reactienota. Jocelyn Schaap hoopt dat systeemefficiency 
kan worden gebruikt als argument. Systeemefficiency kan behulpzaam zijn bij keuzes die gemaakt moeten 
worden. Systeemefficiency is wel steeds aan de orde geweest in de ateliers en in de gesprekken met de 
gemeenteraad. Besloten wordt om de voorgestelde zin niet te wijzigen.  
 
Voor wat betreft Koggenland zegt Edward Stigter dat er al langere tijd gesprekken lopen met de gemeente 
Koggenland over de realisatie van een zonnepark bij de Jaagweg. Als in de reactienota geformuleerd wordt dat 
Koggenland geen grootschalige zonneparken wil op agrarische grond dan kan het zonnepark aan de Jaagweg niet 
gerealiseerd worden. Odile Rasch stelt voor om deze formulering nog even open te laten en wel te besluiten om 

Wijzigingen nav bestuurlijk overleg 11 november: 
Inleiding: 

- Op p4 is toegevoegd: Nieuwe concrete initiatieven met draagvlak worden verder onderzocht. 
Koggenland:  

- Bij samenvatting van de wijzigingen, p12: In Koggenland geen grootschalige zonneparken op 
agrarische grond (niet groter dan 5 hectare).  

Hoorn: 
- Bij beantwoording van de wensen en bedenkingen, p72: punt 8 bij wensen en bedenkingen is 

verwijderd (niet van toepassing op Hoorn) 
Hollands Kroon: 

- Bij samenvatting van de wijzigingen, p12: Bij samenvatting van de wijzigingen, p12: De gemeente 
Hollands Kroon wil het zoekgebied IJsselmeer vrijhouden van windturbines en van zonne-energie op 
het oppervlaktewater van het IJsselmeer, maar staat open voor het nader onderzoeken van de 
koppeling met het project Wieringerhoek (het idee van de zonne-atollen uit het plan “Duurzaam 
leefbaar”), waarbij de technieken geen afbreuk mogen doen aan de ecologische waarden. 

- Bij beantwoording van de wensen en bedenkingen, p57: Bij de concretisering van de zoekgebieden 
wordt er rekening gehouden met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. Dit betekent 
dat er geen zonnepanelen op agrarisch bestemde gronden worden geplaatst. Er worden geen 
windturbines in het IJsselmeer geplaatst. De gemeente Hollands Kroon wil het zoekgebied 
IJsselmeer vrijhouden van zonne-energie op het oppervlaktewater, maar staat open voor het nader 
onderzoeken van de koppeling met het project Wieringerhoek (het idee van de zonne-atollen uit 
het plan “Duurzaam leefbaar”), waarbij de technieken geen afbreuk mogen doen aan de 
ecologische waarden. 
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de reactienota vrij te geven met uitzondering van de zin ‘In Koggenland geen grootschalige zonneparken op 
agrarische grond (niet groter dan 5 hectare)’. De stuurgroep gaat ermee akkoord dat de reactienota wordt 
vrijgegeven voor besluitvorming door de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten.  
 
Het collegebesluit wordt dan:  
1. Reactienota RES NHN vast te stellen en deze mee te nemen in het proces naar de RES 1.0. 
Eventueel aan besluit toevoegen: de raadsinformatiebrief over de reactienota toe te sturen aan de raad.  
 
Edward Stigter vraagt zich af of de raadsinformatiebrief door alle colleges naar de gemeenteraad gestuurd 
wordt. Odile Rasch verwacht dat dit wel gebeurt en er worden regionale raadsinformatieavonden georganiseerd 
in januari 2021 en er wordt ook gecommuniceerd via een nieuwsbrief en sociale media. Wies Thesingh voegt toe 
dat de reactienota, na vaststelling in de colleges, op de website zal worden geplaatst.  
 

Informerend 
 

4.Communicatie rondom reactienota 
Kernboodschap 

o Regio Noord-Holland Noord past zoekgebieden zon en wind aan: zoekgebieden geschrapt, kansen in 
Wieringerhoek voor zonne-energie. 

o Definitieve ambitie nog niet bepaald. 
o Veel belangstelling voor regionale energiestrategie: overleg en participatie gaan door t.b.v. RES 1.0. 
o Reactienota is een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen 

energiestrategie te komen. 
 
Heleen Keur vraagt naar het tijdspad. Odile Rasch zegt dat de reactienota op 8 of 15 december 2020 wordt 
vastgesteld in alle colleges. Na 8 december wordt het persbericht verstuurd.  
 
Jocelyn Schaap stelt een verduidelijkingsvraag over de kernboodschap. Odile Rasch zegt dat het gaat om de 
halvering van het nieuwe, toe te voegen bod zoals besproken op woensdag 11 november jl. met de stuurgroep 
XL. Zoekgebieden die geschrapt zijn, komen niet meer terug, er wordt gezocht naar een nadere concretisering 
van het zoekgebied Wieringerhoek. De Wieringerhoek is waarschijnlijk in de RES 1.0. nog niet te kwantificeren.  
 
Odile Rasch geeft een vooruitblik op het proces tot RES 1.0.  
- Op 9 december a.s. is er een Stuurgroep vergadering waarin gesproken wordt over de uitvoeringsstructuur.  
- Op 27 januari 2021 wordt met de Stuurgroep vooruitgekeken op de besluitvorming RES 1.0.  
- Op 19 februari en 12 maart is er een bestuurlijke afstemmingsoverleg NHN + stakeholders over de RES 1.0. 
- Op 17 maart staat er een Stuurgroep gepland (optioneel).  
- In mei is er een bestuurlijke afstemmingsoverleg NHN + stakeholders over de Uitvoering van de RES 1.0. 
- En op 8 juli bestuurlijke afstemmingsoverleg NHN + stakeholders als feestelijk moment na de RES 1.0.  
 

5.Vervolgstappen t.b.v. uitvoeringsstructuur (bespreking in Grote Kring van Secretarissen, 20 
november) 
Odile en Wies zijn vandaag aanwezig bij de grote kring vergadering van gemeentesecretarissen, directeuren 
Provincie en GR-en en geven een presentatie over hoe er uitvoering wordt gegeven aan de RES en hoe er 
borging kan wordt gegeven in de organisaties. Edward Stigter vindt dat er ook gesproken moet worden wat er in 
gezamenlijkheid behouden moet worden in de programmastructuur. Odile bevestigt dat dit meegenomen wordt 
in het gesprek. Er wordt geadviseerd om een RES structuur (light) overeind te houden. Ook wordt de verbinding 
gehouden met Noord-Holland Zuid. Er is nog wel veel onzeker over het budget voor de uitvoeringsstructuur. 
Edward is hierover al in gesprek met het Rijk.  
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6. Vooruitblik vervolgproces en data 

• Stuurgroep 9 december, op de agenda staat de uitvoeringsstructuur na RES 1.0. 
De data zijn al genoemd.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
Saskia Borgers ziet bijna geen plannen in de gemeenten ten aanzien van de Warmtetransitie. Het 
Waterschap kan daar met aquathermie-techniek een goede bijdrage leveren. De vraag is op welke 
wijze de stuurgroep een bijdrage kan leveren aan deze opgave. En zijn de initiatieven in Groningen als 
voorbeeld te gebruiken. Edward Stigter zegt dat de meerwaarde wordt gezien om dit vraagstuk in 
regionaal verband op te pakken. De warmtransitie is ingewikkeld en ligt meer op lokaal dan op 
regionaal niveau. De Provincie verkent de mogelijkheden om dit regionaal op te pakken. Er wordt 
gekeken of dit in RES verband moet of wellicht in een ander verband. Odile Rasch voegt toe dat het 
dan met name gaat om kennisdeling.  
 
Sluiting om 09.45 uur.  
 

  Actielijst stuurgroep RES NHN dd 20 november 2020 
De volgende acties zijn afgedaan: 54,55,57 

  

Nr Datum  Actie Door Gereed  

4 09-01-19 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. 

Odile/Wies Tzt 

33 22-01-20 Fred Gardner 
Uitnodigen voor een volgende stuurgroep om een toelichting te geven 
over valmeer techniek 

Odile/Wies Tzt 

46 15-04-20 Zonneweides naast bedrijventerreinen, nav zorg om draagvlak  
Tekstueel in de RES bekijken naar formulering. 

Wies/Odile Tzt 

56 08-10-20 IJsselmeer/grote wateren 
Betrek de natuur-organisaties en hun plannen erbij. 

Odile  

 

 
  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 20 november 2020 
Nr. Datum Besluit 

1 22-01-20 De besluitenlijst 2019 vast te stellen t.b.v. correcte archivering met de volgende wijziging:  
Besluit 17: uitstel tot uiterlijk 5 juli. 

2 22-01-20 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 
3 22-01-20 Jaarverslag Regionale Energie Strategie 2019 

Het jaarverslag RES NHN 2019 vast te stellen 

4 22-01-20 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. 
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  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 20 november 2020 
Nr. Datum Besluit 

5 22-01-20 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 
6 22-01-20 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 

7 15-04-20 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. 

8 15-04-20 Bestuurlijke bijeenkomsten 
In te stemmen met het voorstel dat maatschappelijke partijen uitgenodigd worden voor 
bestuurlijke bijeenkomsten en dat zij gedeeltelijk aanwezig zijn.  

9 15-04-20 Gewijzigde planning nav de corona-crisis 
In te stemmen met het voorstel. 

10 08-10-20 Concept RES aanbiedbrief 
De stuurgroep stemt in met:  
- de inhoud van de brief met een alinea over de communicatie vanuit Rijk en  
- de toevoeging:  ‘het bod is een mooi startpunt om met elkaar met veel energie op verder te 
   puzzelen’. 

- het bod niet te benoemen in de aanbiedbrief 
- de namen van de stuurgroepleden te plaatsen  
- zonder handtekening aan te bieden (net als bij NHZ) 

11 08-10-20 Thematafels 
De stuurgroep stemt in met de indeling. 

12 08-10-20 Verlenging opdracht programmabureau 
De (detacherings)contracten van de programma managers en programma ondersteuning te 
verlengen tot 1 oktober 2021.  
Met de afspraak dat indien de werkzaamheden eerder afgerond kunnen worden, dat de 
einddatum wordt vervroegd. 

13 08-10-20 Opzet stuurgroep samenstelling 
Stuurgroep stemt in met de opzet om de stuurgroep met alleen bestuurders te vormen en het 
plannen van een extra NHN breed bestuurlijk + stakeholders overleg in 2021 de inhoud 

14 20-11-20 De stuurgroep gaat ermee akkoord dat de reactienota wordt vrijgegeven voor besluitvorming 
door de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. 

 
 
 

  Besluitenlijst stuurgroep XL RES NHN dd 8 oktober 2020 
Nr. Datum Besluit 

1 22-01-20 De besluitenlijst 2019 vast te stellen t.b.v. correcte archivering. 

 
 
 

 


