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Dit verslag rapporteert over de resultaten van de RES NHN, voor het kalenderjaar 2019.
De gemeente Alkmaar is financieel penvoerder voor de RES NHN.

Dit jaarverslag is vastgesteld door de stuurgroep RES NHN, dd. 22 januari 2020.
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Jaarverslag
Regionale Energie Strategie NHN
Wat?
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.
In dit filmpje wordt uitgelegd wat een RES is.
Wanneer?
De energieregio heeft tot 1 juni 2020 om de concept RES aan te bieden aan het Nationaal Programma RES (NP RES).
De Stuurgroep RES NHN heeft besloten dat de concept RES NHN ín juni 2020 wordt aangeboden, en dat de colleges
de Concept RES NHN vaststellen en deze vrijgeven voor:
De wensen en bedenkingen van de raden, staten en AB
Een toetsing onder de deelnemers van het participatieproces
De Stuurgroep RES NHN biedt vervolgens de Concept RES NHN, met bijgevoegd de resultaten van de wensen en
bedenkingen en de toetsing onder de deelnemers, aan het NP RES aan voor een doorrekening, analyse en advies
(incl. Commissie MER).
Vóór 1 maart 2021 wordt de definitieve RES 1.0 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het
Algemeen Bestuur van de waterschap.
Wie?
In de energieregio Noord-Holland Noord werken provincie Noord-Holland, het waterschap Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 18 gemeenten samen aan de RES. Daarbij wordt aangesloten op de bestaande
regionale samenwerking in de deelregio’s Westfriesland, Kop van Noord-Holland en de Regio Alkmaar.

Het proces om te komen tot de RES NHN wordt aangestuurd door de programmaorganisatie, die in opdracht werkt
van de 20 overheden in de regio. Daarvoor is capaciteit en expertise beschikbaar vanuit een ‘proces-consortium’1 en
een consortium van ruimtelijke bureaus2. De inhoudelijke inbreng, besluitvorming en lokale communicatie en participatie blijft de verantwoordelijkheid van de 20 deelnemende overheden. De programmaorganisatie en de twee
consortia faciliteren/ondersteunen het proces.

1
2

APPM, Tauw, CE Delft, Generation Energy, Desicio
Generation Energy, PosadMaxwan, van Paridon en de Groot, Bright, FABRIcations
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Hoe?
Om te komen tot de RES NHN wordt een bottom-up participatieproces doorlopen:

Meer informatie over het proces staat op de website.

Organisatie van de RES NHN
In de programmaorganisatie zijn alle 18 gemeenten, de provincie NH en het waterschap HHNK vertegenwoordigd.
Vanuit de drie deelregio’s is er een bestuurlijk trekker (in stuurgroep), gemeentesecretaris (in ambtelijk
opdrachtgevers overleg) en ambtelijke regio-coördinator (in werkgroep) die deelneemt in de programmaorganisatie.
Ook het Waterschap HHNK en de Provincie NH maken (bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever, ambtelijk) onderdeel uit
van de programmaorganisatie, net als de netwerkbeheerder Liander. De programmaorganisatie wordt aangestuurd
door twee programmamanagers.

De Stuurgroep RES NHN is gericht op de aansturing van het proces; ze bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het
programma en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het programma RES NHN. Daartoe
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ziet de stuurgroep toe op de aanwezigheid van een voldoende groot draagvlak, door het vervullen van een
ambassadeursrol richting de eigen organisatie, deelnemende overheden, stakeholders en samenleving. In de
regionale portefeuillehouders overleggen vindt afstemming plaats over de voortgang van het proces en worden
knelpunten geagendeerd. De stuurgroep neemt geen beslissingen namens de opdracht gevende overheden, maar
valideert producten van de RES NHN en bereidt besluiten voor ten behoeve van besluitvorming door gemeenten,
provincie en waterschap. Een afvaardiging van de belangrijkste stakeholders neemt deel aan de stuurgroep.

Verslag 2019: belangrijke resultaten en ontwikkelingen
In hoofdlijnen zijn de volgende resultaten behaald in 2019:
Programmaorganisatie is opgericht
•
De programmaorganisatie is conform de beschrijving in de startnotitie opgericht.
•
Daarnaast heeft elke deelregio een ambtelijke werkgroep gevormd.
•
Ook zijn er samenwerkingsnetwerken met communicatiemedewerkers en data/monitoring medewerkers
opgestart.
Participatieproces
•
Aanbesteding is gedaan voor inzet van capaciteit en expertise ten behoeve van het participatieproces (2
consortia, zie pag. 3). De aanbesteding is in samenwerking met de provincie NH gedaan (de kosten voor
2019 worden gedekt vanuit de provincie).
•
Stap 1 en stap 2 van het proces (zie pag. 4) zijn afgerond, stap 3 is opgestart en in voorbereiding.
Besluitvorming
• De startnotitie is opgesteld en door provincie, HHNK
en 15 gemeenten vastgesteld. Drie gemeenten
hebben de startnotitie ter kennisgeving aangenomen,
maar hebben het college wel de opdracht gegeven
om met de energieregio NHN een RES op te stellen.
Bestuurlijke betrokkenheid
•
Op verschillende momenten zijn de bestuurders en
volksvertegenwoordigers geïnformeerd (college
vergaderingen, commissie vergaderingen, (regionale)
raadsinformatie bijeenkomsten, regionale
portefeuillehouders overleggen, nieuwsbrieven). Bij
de meeste regionale bijeenkomsten waren ook PNH
en HHNK uitgenodigd.
•
Er zijn twee bestuurlijke bijeenkomsten NHN
georganiseerd (krijgt vervolg in 2020)
Communicatie
•
Communicatieadviseur geworven
•
Communicatiestrategie opgezet
•
Huisstijl ontwikkeld
•
Website gelanceerd https://energieregionhn.nl/
•
Social media kanalen gestart:: LinkedIn en Twitter
•
Meerdere nieuwsbrieven verstuurd
•
Handreiking Lokale Participatie
•
Producten als factsheets, RES-test, Q&A’s, ed.
•
Inrichting ‘issue monitor’ (ten behoeve van volgen online berichten, en indien nodig gezamenlijk actie
ondernemen)
Ambtelijke betrokkenheid
•
Er zijn 3 kennisdagen georganiseerd, waarbij een groot aantal ambtenaren kennis konden opdoen over de
opgave en de context van de RES, en voorbereid werden op de lokale participatie.
Betrekken van stakeholders
•
Vele stakeholders gesproken/geïnformeerd; 1 op 1, tijdens bijeenkomsten van stakeholders, rondom
concrete vraagstukken, betrokken bij expertsessies met als resultaten: handreiking lokale praktijk en
effectbepaling.
•
Inspiratiedag ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’ georganiseerd, waarbij stakeholders,
ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers elkaar konden ontmoeten en geïnspireerd werden door
een aantal ruimtelijke thema’s.
Samenwerking met koepelorganisaties en Nationaal Programma RES
•
De aanpak van het participatieproces RES NHN heeft landelijk veel belangstelling. Op diverse (landelijke)
bijeenkomsten (VNG, IPO, NP RES) is deze aanpak toegelicht, enerzijds met als doel toelichting te geven aan
ambtenaren en bestuurders uit NHN en anderzijds om kennis te delen met andere RES-regio’s. Ook werkte
de communicatieadviseur nauw met hen samen, onder andere bij het maken van de animaties over de RES.
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