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Vastgesteld verslag Stuurgroep RES NHN 
 

Datum vergadering :  9 december 2020 
Tijd   :  14.00-16.00 uur  
Plaats   :  Online via  Microsoft Teams vergadering 

 
  Deelnemers: 

Verwacht 
(vaste leden) 

: Monique Stam, Nils Langedijk, Samir Bashara (voorzitter), Edward Stigter, 
Heleen Keur, Saskia Borgers, Guy Heemskerk, Odile Rasch, Wies Thesingh,  
Nicole Leffelaar 

Op uitnodiging :  

Afgemeld :  

Agendalid : Jocelyn Schaap (Liander) 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet aanwezigen en met name Guy welkom. Guy stelt zich kort voor. 
a) Mededelingen 

• Een eerste landelijke RES beraad heeft plaatsgevonden. Edward heeft namens de 
stuurgroep deelgenomen.  
Afspraak: De stuurgroepleden nemen wisselend deel aan het RES beraad. In onderlinge 
afstemming wordt afgesproken wie wanneer deelneemt. Dit wordt vanuit het secretariaat 
van de gedeputeerde georganiseerd.  

• 7 januari bestuurlijk adviesgesprek NP RES. Samir en Edward aanwezig. 
Onderwerp: het landelijke en regionale beeld ten aanzien van de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Daarbij is het gesprek gericht op de situatie in de betreffende 
regio, maar ook op de RES’en in samenhang tot elkaar. Het PBL geeft NP RES regio 
specifieke informatie mee voor die gesprekken. Deze informatie wordt niet openbaar 
gemaakt, maar wordt wel gedeeld met de bestuurlijk trekker van de regio.   
De stuurgroep geeft de volgende aandachtspunten mee:  

o De verhouding tussen bestaande, pijplijn en ambitie ontwikkelingen is van belang 
o De netcapaciteit 
o vervolg na RES 1.0: zie Aandachtspunten uit het gesprek bij agendapunt 3 

 
2. Vaststellen concept verslag 20 november 

De stuurgroep stelt het verslag ongewijzigd vast. 
 

Meningvormend 
 

3. Uitvoeringsstructuur na RES 1.0 
Odile Rasch geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de uitvoeringstructuur.  
Reacties: 
Nils Langedijk: het is een hels karwei, om het bij gemeentes te beleggen is een groot knelpunt. Hij 
ondersteunt de wens om de RES-organisatie te continueren. Het is een helder voorstel, draagt bij 
aan de opgave en het gelopen proces. Voorkeur is om het financieringsbesluit niet te vermengen 
met het inhoudelijk besluit. Aandachtspunt bij de planning van de besluitvorming is de herindeling 
van Langedijk en Heerhugowaard.  
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Edward Stigter: de meerwaarde van programma wordt gezien. Er komt nog een dynamisch proces 
richting 2.0 met daarnaast nog een aantal vraagstukken richting de uitvoering. Er moet nagedacht 
worden over de verankering in het omgevingsbeleid. Nadenken over het vervolg is nodig,  
afschalen richting het vervolgproces is risicovol. Er zullen vanuit het Rijk geen miljoenen 
beschikbaar komen en we zullen samen moeten bekijken hoe we het samen gaan doen. Provincie 
wil daar wel wat aan doen, mits de gelijkwaardige ondersteuningsstructuur en samenwerking 
wordt gecontinueerd. Hij is trots op het voorliggende product en de werkwijze. De bijlage is nog 
niet helemaal concreet, wat maakt nu onderdeel uit van de programmastructuur en wat valt 
onder of gaat naar gemeentes. Dit moet verder uitgewerkt worden (actie Odile/Wies). 
Heleen Keur: wat is opgebouwd is waardevol, er is wel een knelpunt bij gemeentes. Kan de 
programmaorganisatie ‘lean and mean’: zoek samenwerking met regio NH-Zuid. Kijk naar partners 
als bijvoorbeeld het Ontwikkelingsbedrijf, zoek aansluiting om elkaar te versterken.  
Monique Stam: voor Klimaatakkoord moeten we schouder aan schouder staan, maar wat gaan de 
verkiezingen brengen? Het vervolg staat of valt met de landelijke bijdrage. Dit ivm alle nieuwe 
taken voor gemeenten.  We moeten de gezamenlijke lobby richting het Rijk gaan organiseren. 
Saskia Borgers: er ligt een goed voorstel, wordt onderschreven vanuit het HHNK. Het wordt wel 
steeds complexer, er zijn steeds meer parallellen met de andere Klimaattafels. Dat maakt het voor 
kleine gemeentes lastig. De afgelopen periode is gekeken naar zon en wind en niet naar de andere 
tafels. Deze zullen meer betrokken moeten worden. 
Samir Bashara: is absoluut voor voortzetting. Eerder opschalen dan afschalen is nodig. Capaciteit 
van gemeenten is een groot probleem. Kleine gemeentes moeten leunen op de grotere 
gemeentes. Kijkend naar de toekomst en alle Klimaattafels is de opgave volstrekt onmogelijk. De 
G40 gaat daarom een stevig signaal afgeven. De opgave ligt er dus er zal wel wat moeten 
gebeuren. Er zal geld meegegeven moeten worden. Als er geen landelijke bijdrage komt voor de 
RES, dan zal Westfriesland waarschijnlijk geen financiële bijdrage doen. Met alle commitment van 
de gemeentes en provincies staan we wel met de rug tegen de muur. Tevens moet de verbinding 
met het RO domein plaatsvinden. De trots wordt gedeeld. De startopdracht was niet goed, er was 
geen duidelijke landelijke opdracht en het besluitvormingsproces was te vrijblijvend. De komende 
2 jaar moeten niet op dezelfde wijze ingezet worden, er is meer stevigheid en minder 
vrijblijvendheid nodig. Vanuit Rijk is meer richting nodig. Er ligt een duidelijke noodzaak voor 
voorzetting van het programma en daarnaast is er meer stevigheid nodig.  
Jocelyn Schaap: kijk naar de uitvoering, niet alle gemeentes hebben hiervoor capaciteit. Na 
oplevering 1.0 zijn er we er nog lang niet. Er is behoefte aan continue afstemming met alle grote 
partijen.  
Guy Heemskerk: De Grote Kring heeft een goed gevoel over hoe het programma heeft gedraaid. 
Willen graag door met op onderdelen leaner. Als we het als gemeentes zelf/alleen moeten doen 
wordt de RES 2.0 niet vorm gegeven als 1.0. Een inventarisatie van capaciteit gaat plaatsvinden. 
Sommige gemeentes hebben de capaciteit voor de RES tot 1 juli 2020 geregeld. Als er niet snel 
iets wordt georganiseerd valt deze capaciteit weg. Kijkend naar de ambities zitten we qua 
capaciteit er ver vandaan. Komende maanden zijn belangrijk ivm de gemeentelijke kadernota’s 
2021. Een integrale afweging subregionaal moet gaan plaatsvinden.  
Odile Rasch: Er zijn al signalen dat binnen gemeentes en deelregio’s capaciteit afgeschaald 
is/wordt. Dit is een zorgpunt. Voor het vervolg van het programma wordt ingezet om samen te 
werken met Zuid daarnaast hebben we meerdere partners waarmee we de samenwerking kunnen 
versterken. Het is de bedoeling dat voor het vervolg er minder bemensing komt voor programma 
RES.  
Monique Stam: Als voor 2021 nog niet alles geregeld is dan moeten alle gemeentes de raden in de 
positie te brengen. We moeten gaan borgen, we weten immers nog niet wat de rijksbijdrage gaat 
zijn. Maak voor de volgende vergadering een voorstel om terug te brengen naar de raden. 



  
 

Pagina 3 van 7 
 

Odile Rasch: Als programma hebben we budget tot 1 oktober. Daarnaast lijkt er een landelijk 
overbruggingsbudget voor 2021 te komen. Het financiële vraagstuk voor de RES-organisatie gaat 
dus vooral over 2022. Het personele probleem van de gemeentes is daarmee niet opgelost, als 
programmabureau hebben we geen rol in het in kaart brengen wat nodig is. Per gemeente is dit 
anders.  
Edward Stigter: Het gaat hoe dan ook pijn doen,  inzet op regionaal niveau gaat ons helpen, is een 
efficiëntere werkwijze. De hulpstructuur van de RES moet gemeenten ontlasten. 
Saskia Borgers: Wat voorligt is bedoeld om de huidige werkwijze door te laten gaan. Maar 
daarnaast ontstaat er ook nog een surplus aan werk, het wordt complexer en ingewikkelder. Er 
komt een gebiedsontwikkeling op ons af. Een programma RES kan daarbij verlichtend werken. 
Heleen Keur: In de kadernota 2022is het nodig om aan te geven wat we te doen hebben. Maak 
inzichtelijk wat nodig is aan aan capaciteit. 
Odile Rasch: Het artikel 2 onderzoek helpt daarbij (red: zie link). Het in kaart brengen van de 
benodigde capaciteit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.  
Samir Bashara: het is nodig dat we het opdrachtgever- opdrachtnemerschap duidelijker hebben. 
Er is geen duidelijke opdrachtgever, dat is het probleem.  
Guy Heemskerk: Spreekt zijn zorgen uit over gemeentelijke capaciteit, straks is er wel een 
programmateam maar geen gemeentelijke inzet, dat mag niet gebeuren.  
Samir Bashara: kleine gemeentes hebben grote agrarische gronden en daarvoor is capaciteit 
nodig, die zij niet hebben. De cijfers in het onderzoek kloppen niet. 
Odile Rasch: Is het wenselijk om de raden nu al in positie te brengen over het vervolg? Het 
voorstel is dat niet bij de besluitvorming RES 1.0 te doen.   
Monique Stam: De discussie vermengen is niet handig. Maar stel wel de vraag: ‘hoe vinden jullie 
dat het is gegaan? Heeft het RES proces geholpen? Wat hebben we gedaan en wat heeft het 
opgeleverd?’. Dit ter voorbereiding op een financieel besluit over het vervolg, financiën/capaciteit.  
Samir Bashara: De RES is onderdeel van een groter geheel, deel van het ongemak is dat het te 
smal is aangesneden. Dat zal gebruikt worden om ambities te temperen. Echter we hebben met 
elkaar wel een stevige klimaatambitie neergelegd. Iedereen erkent dat we iets moeten. Vanuit de 
volle breedte moeten we organiseren dat er middelen nodig zijn. Koppel het financiële besluit dan 
niet aan de RES, maar aan de eigen ambities en aan de bredere klimaatopgave en de inzet die dat 
vraagt van gemeenten. Het domein Duurzaamheid is nog niet een volledige poot van gemeentes 
en provincie. Zoek het in de volle breedte: als een bedijfsvoeringspoot. 
Heleen Keur: Bij het in positie brengen van de raden moet je een sterk verband leggen met hun 
eigen ambities, en maar maak duidelijk wat de vraag is en waarom. Gemeenteraden hebben nog 
steeds vragen over ‘waar hebben we het over’ zodra de RES aan bod komt. 
Edward Stigter: PS heeft zorg over de uitvoeringsmogelijkheden bij gemeentes. De provincie wil de 
hulp continueren. Er zal geen grote discussie plaatsvinden binnen PS over een programma 
organisatie. Te snelle afbouwing bij gemeentes zal meer druk vanuit PS opleveren 
 
Odile Rasch: dank voor alle input, we gaan hiermee aan de slag en nemen dat mee in het voorstel 
voor stuurgroep van 27 januari.  

 

Informerend 
 
4. Route 35 

Odile Rasch licht toe dat Route 35 de stok is. Wordt  de 35 TWh niet gehaald, dan zal er dan een 
gesprek plaatsvinden. Vooralsnog lijkt het erop  dat dit niet zal gebeuren omdat de concept-
RES’en de 35TWh lijken te halen. De verdeelsystematiek is nog onderwerp van gesprek. 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/09/24/aef--onderzoeksrapport-uitvoeringskosten-klimaatakkoord
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Edward Stigter: Route 35 is een escalatie instrument geworden, de besturen van de koepels zijn 
hierin meegenomen en dit instrument is overgenomen. Het IPO heeft wel bezwaren benoemd. 
Begin feb is de doorrekening helder, dan weten we of de 35 TWh wordt gehaald. Zo niet, dan 
komt er het goede gesprek en daarna wordt de escalatie ladder toegepast. De verdeelsystematiek 
is op basis van elektriciteitsverbruik gebouwde omgeving en potentie/beschikbare ruimte. 
PBL gaat uit van 3 scenario’s mbt haalbaarheid en uitvoerbaarheid: laag, midden en hoog. Het 
scenario ‘laag’ lijkt uit te komen rond de 35 TWh.  
Samir Bashara: de dreiging dat wordt ingegrepen is nodig.  
Saskia Borgers: Vraagt of rekening wordt gehouden met zoekgebieden die afvallen.  
Edward Stigter: licht toe dat rekening wordt gehouden met de zienswijzes die zijn ingediend. Er is 
geen RES waarbij de zoekgebieden zo goed zijn uitwerkt als in Noord-Holland. Wij hebben de 
beste RES van Nederland gemaakt. 
Samir Bashara: geeft aan dat dat goed is om te horen, dat kan ons helpen voor het commitment.  
Edward Stigter: het helpt bij het goede gevoel, we moeten ons niet blind staren op het bod. 
Sommige RES regio’s hebben een hoog bod maar maken dat mogelijk niet waar. Ook de aanpak is 
van belang. 
Heleen Keur: Is blij dat we de angel er aan de voorkant eruit hebben gehaald. De gevoeligheden 
zijn aan begin van het proces helder geworden.  
 
 

5. Plan van aanpak deelregio’s 
Odile Rasch geeft aan dat binnen de regio’s een verschil van aanpak is. Regio Alkmaar is goed op 
gang.  
Nils Langedijk: Er wordt hard gewerkt binnen Regio Alkmaar, er zijn 30 zoekgebieden 
onderverdeeld in 4 soorten zoekgebieden. Met behulp van een stoplichtenmodel is een 
prioritering gemaakt. Van de 30 is een groot deel op rood komen te staan, vooral binnen de BUCH 
gemeentes na gesprekken met de provincie. Daarom is er volgende week een gesprek met Edward 
ingepland. 
Heleen Keur: er is weinig ambtelijke ondersteuning, er wordt wel samen opgetrokken en ingezet 
op zon op daken, zon langs spoorwegen, zon op parkeerterreinen en kleine windturbines 
agrariërs. Texel wil referendum in 2022 over wind. 
Samir Bashara: In Westfriesland lopen ze er tegen aan dat participatie lastig op gang komt. Het 
overkoepelend masterplan mbt inpassing in het Westfriese landschap is gereed maart 2021. Er 
komt een Netwerk energie plan, verkenning mogelijkheden IJsselmeergebied, RSW, zon op daken. 
Daarnaast is het Energie Valmeer project ETNA een interessant energieopslagproject. Dit 
vliegwielproject leidt tot nieuwe inzichten, namelijk dat windenergie wenselijk is voor opslag.  
Odile Rasch: op regionaal gebied wordt samengewerkt aan de uitwerking A7 en A9. De 
thematafels zijn gestart met goede gesprekken, zoals de jongerentafel, agrariërs en 
ontwikkelprincipes zon/wind Dit levert mooie input op, maar ook levert het samen optrekken  
consensus van regionale partners. De thematafels zijn gezamenlijk met NH-Zuid. 
Edward Stigter: De provincie zit overal aan tafel. We zien verschillen toenemen. sommige regio’s 
zakken terug. We moeten kijken of andere regio’s kunnen bij plussen. Het is belangrijk dat 
zoekgebieden die op grensgebieden van deelregio’s liggen, wel op dezelfde manier worden 
opgepakt. Bijzondere landschappen zitten niet perse op slot. Er wordt per gebied naar de 
mogelijkheden gekeken.  
 

6. Volgende keer op de agenda 27 januari 2021 

• Jaarverslag 2020  

• Besluitvorming RES 1.0 
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• Voorstel ondersteuningsstructuur na res 1.0 
 

7. Rondvraag en sluiting  
Odile Rasch schetst de planning overleggen. De volgende stuurgroepvergadering is op 27 januari 
gepland. Daarna zijn er alleen nog Bestuurlijke afstemmingsoverleggen XXL NHN op 19 februari, 
17 maart, 28 mei en op 8 juli de afsluiting. Eind april besluiten de colleges over RES 1.0. In mei/juni 
besluiten de raden. 
Voorgesteld wordt om in juni een laatste stuurgroep in te plannen om over de zomer heen te 
kijken: om inhoudelijk het vervolgproces en organisatie te bespreken.  
De stuurgroepleden stemmen hiermee in.  
Jocelyn Schaap licht toe dat TenneT niet zichtbaar is aangehaakt bij de RES en vraagt of er 
behoefte dat TenneT is een keer bij bestuurlijk overleg of stuurgroep een toelichting geeft over 
hun werkzaamheden.   
Edward Stigter geeft aan dat een goed idee te vinden en om dan ook te horen wat de verhouding 
is tussen Liander en TenneT, hoe de systeemanalyse en zoekgebieden enzv. bij elkaar te brengen. 
Hoe krijgen we het uitvoerbaar en hoe invulling te krijgen.  
Odile Rasch en Jocelyn Schaap sluiten kort wanneer.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.38 uur en wenst iedereen fijne feestdagen. 

 
 
 

  Actielijst stuurgroep RES NHN dd 9 december 2020 
De volgende acties zijn afgedaan: 56 

  

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 

57 09-12-20 Uitvoeringstructuur na RES 1.0 
Bijlage concreter maken en input verwerken. Nieuw voorstel agenderen 
voor 27 januari 

Wies/Odile 6 jan. 

58 09-12-20 TenneT uitnodigen voor bestuurlijk afstemmingsoverleg 
Met als onderwerpen: wat de verhouding is tussen Liander en TenneT, 
hoe de systeemanalyse en zoekgebieden enzv. bij elkaar te brengen. Hoe 
krijgen we het uitvoerbaar en hoe invulling te krijgen. 

Odile/Jocelyn Tzt 

 

 
  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 9 december 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 
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  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 9 december 2020 
Nr. Datum Besluit 

• 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. 

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. 
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  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. 

 
 
 

 


