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Dit verslag rapporteert over de resultaten van de RES NHN, voor het kalenderjaar 2020.  

De gemeente Alkmaar is financieel penvoerder voor de RES NHN. 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door de stuurgroep RES NHN, dd. 27 januari 2021. 
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Jaarverslag 
 

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 
In de energieregio Noord-Holland Noord (NHN) werken provincie Noord-Holland, het waterschap Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 18 gemeenten samen aan de Regionale Energiestrategie (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. De inhoudelijke inbreng, besluitvorming en lokale communicatie en -participatie 

blijft de verantwoordelijkheid van de 20 deelnemende overheden. De programmaorganisatie faciliteert en ondersteunt 

het proces. 

Programmaorganisatie 
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 

opdrachtgeversoverleg) en ambtelijke regiocoördinator (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 programmaorganisatie geeft opdracht aan een consortium van adviesbureaus 

(APPM, Tauw, Desisio, CE Delft en Generation Energie), die capaciteit en expertise levert voor bijeenkomsten en het 

opstellen van de RES.  

   
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 

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 portefeuillehoudersoverleggen vindt afstemming plaats over de voortgang van het proces en worden 

knelpunten geagendeerd. De stuurgroep neemt geen beslissingen namens de opdrachtgevende overheden, maar 

valideert producten van de RES NHN en bereidt besluiten voor ten behoeve van besluitvorming door gemeenten, 

provincie en waterschap.  
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Proces en planning 
Om te komen tot de RES NHN wordt een bottom-up participatieproces doorlopen:  

 
In 2020 zijn de stappen 3 tot en met 5 afgerond of opgestart. Meer informatie over het proces staat op de website. 

 

De landelijke planning voor de RES is in april 2020 aangepast als gevolg van de COVID-19 maatregelen: 

- De concept-RES moest op 1 oktober 2020 worden aangeleverd aan het NP RES (i.p.v. 1 juni 2020) 

- Het advies van NP RES en PBL wordt op 1 februari 2021 opgeleverd (i.p.v. 1 oktober 2020) 

- De vastgestelde RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden aangeleverd aan het NP RES (i.p.v. 1 maart 2021) 

 

De planning van het RES-proces in NHN is hierop aangepast. 

 

Belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2020 
Er zijn in 2020 veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Door de COVID-19 maatregelen die in maart 2020 

ingevoerd werden, moest er in het voorjaar een overstap gemaakt worden van fysieke bijeenkomsten naar online 

bijeenkomsten. Dit heeft extra tijd en werk gevraagd van de programmaorganisatie. Reeds geplande fysieke 

bijeenkomsten moesten worden verzet en anders worden georganiseerd. De concept-RES stond in april 2020 

ingepland in alle vergaderingen van gemeenteraden, Provinciale Staten (PS) en algemeen bestuur (ab) van het 

waterschap. Dit moest worden doorgeschoven naar na de zomer, als gevolg van de COVID-19 maatregelen. 

 

Terugkijkend op het tweede deel van 2020, waarbij alles online is georganiseerd, kan geconcludeerd worden dat 

online werken ook voordelen heeft. Er kunnen meer mensen deelnemen en worden bereikt, opnames van 

bijeenkomsten kunnen achteraf worden gedeeld en door het wegvallen van reistijd kunnen meer bijeenkomsten op 

een dag worden georganiseerd. Aandachtspunten is dat online bijeenkomsten meer voorbereiding en bemensing 

vragen. 

 

Welke producten zijn tot dusver opgeleverd? 

In het afgelopen jaar zijn de volgende tussenresultaten behaald, op weg naar de RES 1.0: 

- Concept-RES, inclusief digitale consultatie en wensen en bedenkingen door de volksvertegenwoordiging 

(publicatie april 2020, aangeleverd aan NP RES 9 oktober 2020). Alle gemeenteraden, PS en ab hebben 

wensen en bedenkingen geuit. Er zijn 210 reacties ontvangen in de digitale consultatieronde van onder 

andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. 
- Deelname aan de landelijke pilot RES-MER, met als resultaat onder andere een advies van de Commissie 

voor de m.e.r. 

- Reactienota; de wijzigingen n.a.v. de reacties en wensen en bedenkingen (vastgesteld op 15 december 2020 

door colleges en GS) 

- Netbeheerder Liander heeft in maart 2020 een netimpactanalyse opgeleverd, een effectmeting van de 

concept RES op netcapaciteit. Hieruit bleek dat de opgave voor het netwerk groot is. Daarom heeft Liander in 

https://energieregionhn.nl/proces
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/06/Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745588416567656448
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/09/20200917-Advies-Commissie-MER-NHN.pdf
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/09/20200917-Advies-Commissie-MER-NHN.pdf
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/12/Reactienota-RES-Noord-Holland-Noord-DEF-15-dec-2020.pdf
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de zomer van 2020 een Netbeheerders Zienswijze opgesteld met aanbevelingen voor systeemefficiënte 

keuzes op weg naar RES 1.0.  

- De 3 deelregio’s hebben een plan van aanpak gemaakt voor de verdere concretisering van de zoekgebieden 

voor zonne- en windenergie. De uitvoering van deze plannen van aanpak is inmiddels gestart.  

 

Activiteiten van de programmaorganisatie 

De RES heeft hierdoor een belangrijke plek op de bestuurlijke agenda’s gekregen. De betrokken collega’s van de 18 

gemeenten, provincie en waterschap hebben een heel groot aandeel (gehad) in deze resultaten.  

Daarnaast zijn nieuwe samenwerkingen en werkwijzen ontstaan, door de volgende activiteiten vanuit het programma:   

- Strategieontwikkeling en uitvoering van het proces 

o Er ligt een gestructureerd proces als basis. Hierdoor worden resultaten behaald en kan ingespeeld 

worden op de behoefte, ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Het doel is om te komen tot een 

vastgestelde en uitvoerbare RES 1.0. 

- Regionale besluitvorming 

o Eenduidig (regionaal) informeren van volksvertegenwoordigers in NHN over het proces, de rol van 

volksvertegenwoordigers en de inhoud van de RES, ter voorbereiding op besluitvorming (bijv. door 

regionale raadsinformatiebijeenkomsten, raadsinformatiebrieven, virtuele bustours, 

reflectiebijeenkomsten) 

o Organiseren van bestuurlijke afstemming overleggen NHN (alle portefeuillehouders, met 

stakeholders) voor inhoudelijke afstemming ter voorbereiding op besluitvorming 

- Regionale samenwerking 

o Coördineren van de activiteiten en inhoudelijke afstemming binnen en tussen de deelregio’s (rol 

coördinator per deelregio) 

o Door samenwerking tussen de overheden is er een ontschotting van overheidslagen. Ook de neutrale 

rol van de programmamanagers (namens de 20 overheden) draagt hieraan bij. 

o Op schaal van NHN is er een korte communicatielijn met de nationale overheid (landelijk adresseren 

van aandachtspunten uit de regio) en andere RES-regio’s (bijv. voor het IJsselmeer). 

o Tijdens het programma is een groot netwerk met regionale stakeholders opgebouwd. Deze partijen 

zijn hierdoor gemakkelijk bereikbaar en het leggen van onderlinge contacten draagt bij aan de 

uitvoering van de RES.  

- Communicatie en participatie 

o Open en transparante communicatie naar alle betrokkenen (ambtenaren, stakeholders, 

volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden), door middel van o.a. website, nieuwsbrieven, 

persberichten en social media. 

o Vanuit het programma zijn tools en werkvormen voor participatie en communicatie ontwikkeld, waar 

gemeenten zelf mee aan de slag gaan. 

- Kennisdeling en -ontwikkeling: 

o Kennissessies (voor ambtenaren in NH) over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de opgaven 

van de RES. Tijdens deze kennissessies kunnen de aanwezigen ook onderling kennis uitwisselen. 

o Samenwerking tussen de deelnemende overheden op bepaalde onderwerpen (bijv. deelname aan 

landelijke pilot voor RES en milieueffectrapportage, collegiaal netwerk data en monitoring, 

ontwikkelen van RES-viewer voor monitoring, collegiaal netwerk communicatie en participatie) 

 

Diverse bijeenkomsten georganiseerd en ingevuld 

- In januari en februari zijn 37 lokale ateliers georganiseerd, verdeeld over 17 gemeenten. Deze lokale 

bijeenkomsten waren een opvolging van 10 regionale ateliers in 2019. De lokale ateliers hebben de input voor 

de concept-RES opgeleverd. De organisatie van de lokale ateliers was in handen van de betreffende 

gemeente. De programmaorganisatie heeft hierbij ondersteund (begeleiders getraind, werkvorm, expertise, 

materialen, verwerking van de uitkomsten).  

- In februari is een atelier over de RSW georganiseerd voor ambtenaren en stakeholders, dat input heeft 

opgeleverd voor de concept-RES. 

- Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers georganiseerd. In juni en augustus 

zijn in totaal 4 virtuele bustours voor volksvertegenwoordigers georganiseerd, waar langs diverse locaties 

werd ‘gezoomd’ waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Het doel was kennis en inspiratie opdoen en in 

gesprek gaan met de initiatiefnemers.   

- Tijdens een (online) reflectiebijeenkomst op 18 augustus spraken ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale 

Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s 

van de energietransitie. Aanleiding zijn de concept-Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland Noord en 

Noord-Holland Zuid, die in oktober voor doorrekening worden aangeboden aan het Nationaal Programma 

RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Doel van de bijeenkomst was om 

volksvertegenwoordigers te ondersteunen bij het formuleren van hun wensen en bedenkingen bij de concept-

RES.  

- Op 21 oktober gaven we (online) aan zo’n 150 bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, bewoners, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers een samenvatting van alle reacties op de concept-RES Noord-

Holland Noord. We lichtten toe hoe de reacties, wensen en bedenkingen en alternatieve plannen gaan helpen 

om de stap te zetten van concept-RES naar RES 1.0. 

https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/10/Liander-Aanbevelingen-voor-systeemefficientie-Noord-Holland-Noord-Okt2020.pdf
https://energieregionhn.nl/volksvertegenwoordigers-zoomen-in-de-bus-langs-energieprojecten
https://energieregionhn.nl/presentatie-opname-online-reflectiebijeenkomst-res-nh
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/10/20201022-NHN-Presentatie-Ruimtelijke-samenvatting-reacties-Concept-RES.pdf
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- Tijdens (online) regionale raadsinformatiebijeenkomsten stond de RES regelmatig op het programma. Er 

werd zowel een toelichting geven op de actuele stand van zaken, als op de inhoud en  het proces van de RES 

(regio Alkmaar: 8 januari, 13 mei. Regio Westfriesland: 11 maart, 13 mei, 26 augustus. Regio Kop NH: 9 

september). Daarnaast is in vele lokale raadsbijeenkomsten een toelichting gegeven over het proces en de 

inhoud van de RES.  

- Op 4 november gingen tijdens het (online) benen-op-tafelgesprek circa 50 volksvertegenwoordigers uit Noord-

Holland met elkaar in gesprek over hun rol bij het proces van de Regionale Energiestrategie. Er werd 

teruggeblikt op het proces tot aan de concept-RES. Is er voldoende gelegenheid geweest om de rol als 

volksvertegenwoordiger in te kunnen vullen? En wat leert dit ons voor het vervolgproces, richting de RES 1.0 

en verder? Duidelijk werd dat volksvertegenwoordigers het een complex proces vinden en het moeilijk kunnen 

uitleggen aan hun inwoners. In dit document staat een korte samenvatting van het gesprek.  

- In december is een online kennissessie georganiseerd over zonne-energie en meervoudig ruimtegebruik, 

zowel ambtenaren, volksvertegenwoordigers als stakeholders waren hiervoor uitgenodigd.  

- Er zijn 6 bestuurlijke bijeenkomsten Noord-Holland Noord georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is 

inhoudelijke afstemming. Met ingang van 1 juli 2020 zijn ook regionale stakeholders hierbij uitgenodigd.  

- In januari, augustus en november stond de RES op de agenda van de Grote Kring van gemeentesecretarissen 

NHN. Tijdens deze vergaderingen werd aandacht gevraagd voor de bestuurlijke dynamiek en de ambtelijke 

capaciteit als gevolg van de RES. 

- Vanaf september zijn er 8 ‘thematafels’ georganiseerd, voortkomend uit de vraagstukken en dilemma’s in de 

reactienota. Soms werden bij de reacties op de concept-RES onderwerpen of vragen opgeworpen waarover 

nog geen besluit kan worden genomen, omdat nog niet alle kennis of informatie voorhanden is. Over die 

onderwerpen is in de thematafel-bijeenkomsten een gesprek gevoerd met inhoudelijk experts en 

belanghebbenden. De meeste thematafels bestaan uit 2 of meer bijeenkomsten. De resultaten van de 

gesprekken worden verwerkt in de RES 1.0.  

- De programmaorganisaties van de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid hebben gezamenlijk invulling 

gegeven aan jongerenparticipatie. Het programma tot nu toe bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Scholenprogramma: begin 2020 zijn op vier middelbare scholen gastlessen gegeven en hebben 

scholieren – net als deelnemers aan de gemeentelijke werkbijeenkomsten – hun visie gegeven op 

(on)mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame energie met zonne- en windenergie in de 

energieregio. ; 

- Kwantitatief onderzoek naar de houding en mening van jongeren (19 tot en met 30 jaar) ten opzichte van 

de energietransitie en de vraagstukken van de RES. Dit onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd in 

samenwerking met NP RES op basis van een representatieve steekproef. In NHN waren er 325  

respondenten. 
- Kwalitatief onderzoek onder jongeren (18-24 jaar) door middel van een jongerentafel als onderdeel van 

het proces op weg naar de RES 1.0. Dit onderzoek bestaat uit drie online bijeenkomsten in december 

(2020) en januari (2021). Werving, inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de jongerentafel is 

uitgevoerd in samenwerking met Jong RES, de Participatiecoalitie en de provincie. Resultaten van de 

jongerentafel worden verwerkt in de RES 1.0. In totaal hebben 65 jongeren (NHN + NHZ) zich hiervoor 

opgegeven. 

 

     
Bestuurlijke bijeenkomst (jan)               Lokaal atelier in gemeente Alkmaar (feb)        Virtuele bustour - achter de schermen (juni)  

 

     
Online reflectiebijeenkomst concept-RES (aug)               Online benen op tafelgesprek (nov)                Online kennissessie (dec) 

Communicatie in cijfers 

Dat de belangstelling voor de RES toeneemt, zien we terug in de ‘kijkcijfers’: 

https://www.youtube.com/watch?v=sN33GaY26RM&feature=youtu.be
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/11/20201110-Kort-verslag-benen-op-tafelgesprek-volksvertegenwoordigers-RES-NH.pdf
https://energieregionhn.nl/energietransitie-in-beeld
https://energieregionhn.nl/thematafels
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- De website energieregionhn.nl werd in 2020 door meer dan 10.000 bezoekers bezocht om de concept-RES 

en andere documenten en verhalen te lezen. De piek was op 24 april (ruim 1.800 bezoekers op 1 dag), op 

deze datum werd de concept-RES openbaar gemaakt. De meeste bezoekers komen direct op onze pagina, 

gevolgd door Google, energieregionhz.nl, regionale-energiestrategie.nl, via LinkedIn en de website van de 

provincie.  

- Ons Twitter-account heeft 180 volgers en met 112 tweets bereikten we dit jaar bijna 50.000 mensen. De 

oproep voor de Jongerentafel werd op Twitter het meest gedeeld.  

- Op LinkedIn heeft de energieregio NHN bijna 700 volgers. Er werden 149 berichten gedeeld die door meer 

dan 80.000 mensen zijn gezien.  

- Verder verstuurden we dit jaar 10 nieuwsbrieven naar de ruim 300 abonnees. Daarnaast besteedden de 

journalistieke media, en dan vooral het Noord-Hollands Dagblad, in de afgelopen maanden bijna wekelijks 

aandacht aan de RES.  

 

 
Bezoekerscijfers 2020 www.energieregionhn.nl 

 

 

 
Bezoekerscijfers 2020 LinkedIn pagina 

 

 

https://energieregionhn.nl/
https://energieregionhn.nl/nieuwsbrief
http://www.energieregionhn.nl/
https://www.linkedin.com/company/energieregio-noord-holland-noord/?viewAsMember=true

