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Heerhugowaard, 20 april 2021 
 
 
Voorstel / besluit: 

1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als 
belangrijkste punten: 

 De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren 
voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de 
landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030. 

 De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-
energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.  

2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Heerhugowaard, mee te 
nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid. 

 
Inleiding 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale 
Energiestrategie (RES) opstellen. Noord-Holland Noord (NHN) is een van de 30 energieregio’s. De 
energieregio’s maken in de RES afspraken om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh) aan 
grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. Ook wordt in de Regionale Structuur 
Warmte (RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken over de inzet van regionale duurzame 
warmtebronnen. Deze informatie kan worden gebruikt voor de uitvoering van de lokale Transitievisie 
Warmte in de Wijk Uitvoeringprogramma’s. Om tot de RES 1.0 te komen heeft het college reeds de 
volgende besluiten genomen: 

• Op 21-04-2020 is besloten om de concept-RES NHN vrij te geven voor deelnemers en 
betrokkenen in het RES-proces, zodat zij in de periode van 24 april tot eind september hun 
reactie konden geven op de voorlopige concept RES-NHN; 

• Op 30-06-2020 is er ingestemd met de concept-RES NHN, om deze vervolgens voor te leggen 
aan de gemeenteraad voor het uiten van wensen en bedenkingen. En er is besloten de concept-
RES NHN aan te bieden aan het Nationaal Programma voor doorrekening en advies. 
Op 15-12-2020 is de reactienota vastgesteld, met daarin de voorgestelde wijzigingen voor de 
RES 1.0, naar aanleiding van de uitkomsten van de digitale consulatie van de samenleving en 
de zienswijze van de gemeenteraad zoals verwoord in amendement a, die is aangenomen op 21 
september 2020. Voor meer informatie over de RES 1.0 wordt u verwezen naar de bijgevoegde 
bijlagen Bij21-0241 en Bij21-0238. 

 
Beoogd effect 
Als regio Noord-Holland Noord een gedragen bod doen om bij te dragen aan de landelijke 
doelstelling om 35 TWh op te wekken met grootschalige wind- en zonne-energie op land. De RES 
draagt bij aan het streven van de gemeente Heerhugowaard naar CO2-neutraliteit in 2030.  
 
Argumenten 
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1.1  Past binnen het ingezette duurzaamheidsbeleid en de verplichtingen uit het Klimaatakkoord. 
De RES geeft invulling aan lokale en landelijke doelstellingen. De gemeente Heerhugowaard streeft 
naar CO2-neutraliteit in 2030, waarvoor de opwekking van duurzame elektriciteit van belang is. De 
zoekgebieden in de RES 1.0 laten zien waar duurzame elektricteitsopwek in de gemeente 
Heerhugowaard het meest kansrijk wordt geacht.  
 
1.2  De RES 1.0 is tot stand gekomen middels een intensief participatieproces. 
Het bod en de zoekgebieden van de RES zijn de uitkomst van een intensief participatieproces van 
de afgelopen twee jaar. Er is bottom-up verkend waar projecten voor zonne- en windenergie op land 
kansrijk zijn. Daarvoor zijn meerdere regionale en lokale bijeenkomsten georganiseerd. Naar 
aanleiding van de concept-RES zijn er drie digitale participatieavonden gehouden voor bewoners en 
belanghebbenden van de zoekgebieden in Heerhuogwaard. De verslagen van de 
participatieavonden zijn als bijlage Bij21-0270 en Bij21-0269 bijgevoegd. 
 
1.3 Opwekking van duurzame elektriciteit in Alton levert een bijdrage aan de energietransitie voor de 

ondernemers in Alton 
Opwekking van duurzame elektriciteit in Alton levert een significante bijdrage aan de verduurzaming 
van de bedrijfsprocessen van de daar gevestigde ondernemers. Dit is naast de Klimaattafel 
‘Elektriciteit’ onderdeel van de RES een onderdeel van de Klimaattafel ‘Landbouw en landgebruik’ 
en dient daarmee een dubbel doel. HVC heeft daarvoor in opdracht van deze ondernemers een 
Quickscan uitgevoerd naar de kansen voor wind in dit gebied.  
 
2.1 Nils Langedijk en Monique Stam zijn namens deelregio Alkmaar lid van de Stuurgroep RES 
NHN. 
Op 9 juli 2021 wordt de RES 1.0, samen met eventuele moties en amendementen, door de 
Stuurgroep RES NHN aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de 
Leefomgeving voor doorrekening.  
 
3.1 Het proces van de RES stopt niet bij vaststelling van de RES 1.0 
Het RES proces is een continu proces, waarbij de RES iedere 2 jaar wordt vernieuwd. Participatie 
stopt niet bij de RES 1.0, maar blijft doorlopen richting de RES 2.0 én op (lokaal) projectniveau. Het 
is aan initiatiefnemers om onder regie van de gemeente samen met belanghebbenden projecten in 
de zoekgebieden verder uit te werken. Lokale participatie is daarin een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, en sluit aan op wat overheden rond participatie moeten regelen (in de geest 
van de Omgevingswet). 
 
Kanttekeningen 
1.1 Toenemende druk op het landelijke gebied 
Door de opwekking van energie mbv zon en wind komt er meer druk te staan op het landelijk 
gebied. Voor de inwoners is onduidelijk wat er staat te gebeuren en dat maakt onzeker en geeft 
zorgen. Goede participatie in de vorm van informeren, maar ook financiële participatie kunnen deze 
zorgen wegnemen. 
 
1.2 Zorgen over aantasting van het landschap 
Door de gemeenteraden in regio Alkmaar is aangegeven dat de realisatie van zonneweiden en 
windmolens op voldoende steun moet kunnen rekenen binnen de samenleving. Daarvoor is in de 
aanloop naar de RES 1.0 in alle gemeenten een participatieproces doorlopen. Tijdens de 
participatiebijeenkomsten in Heerhugowaard kwamen verschillende meningen, zorgen en 
aanbevelingen over het realiseren van zonnevelden en windmolens naar voren vanuit de 
omwonenden en belanghebbenden. Alle reacties worden meegenomen in de gebiedsplannen die worden 

opgesteld. 

 

Financiële gevolgen 
Het budget voor het regionale RES-proces en de ondersteuning door de programmaorganisatie RES 
NHN is tot de RES 1.0 geborgd door een landelijke en provinciale bijdrage voor de periode 2019, 
2020 en de eerste helft van 2021. Nu de RES 1.0 de besluitvormingsprocedure ingaat, loopt de 
bestaande opdracht van de huidige programmaorganisatie af. In de periode tussen 9 juli 2021 
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(opleveren RES 1.0) en begin 2022 (duidelijkheid over rijksbijdrage voor continuering RES-proces) 
gaat het werk aan de RES door. Ondersteuning vanuit het programma is ook in deze periode 
gewenst. Daarvoor wordt samen met de provincie een overbruggingsplan voor de activiteiten in 
2021 opgesteld. 
 
Voor de uitvoering van de RES zijn vooral de gemeenten aan zet (o.a. borging in (omgevings-
)beleid, vergunningverlening, lokale initiatieven faciliteren). Dit vraagt extra middelen en capaciteit. 
De extra uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord (waar de RES een onderdeel van is) voor 
gemeenten komen landelijk neer op circa € 600 miljoen per jaar. Een besluit over een rijksbijdrage 
hiervoor is aan het nieuwe kabinet en wordt niet eerder dan in de tweede helft van 2021 verwacht.  
 
Preventief toezicht 
 Ja 
 Nee 
 
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, 
concept-RES en de reactienota.  
 
De RES 1.0 NHN wordt na het collegebesluit op 21 april 2021 openbaar gemaakt en gepubliceerd 

op www.energieregionhn.nl. Op die dag is er ook een algemeen toegankelijke (online) 

informatiebijeenkomst over de RES 1.0, waarvoor breed is uitgenodigd, waaronder de deelnemers 

aan de participatieavonden per email. 

 
Het persbericht vanuit de energieregio NHN is als bijlage (Bij21-0259) bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
 
Uitvoering 
Om realisatie van duurzame energieopwekking in de zoekgebieden mogelijk te maken worden deze 
opgenomen in de omgevingsplannen. De bijbehorende beleidskader worden hiervoor ontwikkeld. 
Hetgeen voor zonneweides reeds in gang is gezet. Dit om een integrale afweging tussen de 
verschillende gemeentelijke opgaven te kunnen maken en te komen tot slimme combinaties van 
ruimtegebruik.  
 
Deze kader stellende besluiten worden te zijner tijd aan de gemeenteraad voorgelegd. Faciliteren in 
ontwikkelen van randvoorwaarden of beleid voor initiatiefnemers van duurzame opwek om het 
streven naar 50% financiële participatie / lokaal eigendom te borgen. Over de (regionale) invulling 
hiervan worden de raden na de zomer bevraagd.  
 
Monitoring/Evaluatie 
De precieze haalbaarheid, wenselijkheid en invulling van de zoekgebieden worden verder 
onderzocht. Hierdoor kunnen zoekgebieden nog worden aangepast of zelfs afvallen. De praktijk zal 
uitwijzen welke zoekgebieden haalbaar zijn. Daarom wordt de RES elke 2 jaar geëvalueerd en 
geactualiseerd. De provincie Noord-Holland heeft een regierol in het bijhouden van de data, ter 
ondersteuning van de monitoring van de voortgang van de uitvoering. Samenwerkingsafspraken 
over data en monitoring worden uitgewerkt in het regionale uitvoeringsprogramma. 
 
Bijlagenr.  Titel/Onderwerp 
  
Bij21-0238 NH RES 1.0 - notitie ruimtelijke inpassing zoekgebieden deelregio Alkmaar 
Bij21-0241 RES 1.0 NHN - def 2 april 2021 
Bij21-0259 Persbericht RES NHN 
Bij21-0270 Verslag  van de participatieavond omgeving  Alton 
Bij21-0269 Verslag  van de participatieavond omgeving  Westfrisiaweg 
Bij21-0268 Overige documenten behorende bij de RES 
 Netimpactanalyse Liander 
 Katern: Thematafels 

http://www.energieregionhn.nl/
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 Katern: Rollen, beleidskaders en instrumenten overheden 
 Katern: RES-proces, van startnotitie tot RES 1.0 
 Katern: Innovatie 
 Katern: MER en milieueffecten 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
 
Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 11 mei 2021 
RB2021039 Vaststelling RES 1.0 :  
 
 
Bespreekstuk 



    

 

 
 
Nr.: RB2021039 
 
 
de Raad van de gemeente Heerhugowaard; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021; 
 
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 11 mei 2021; 
 
gelet op: 
de opgave vanuit de Regionale Energie Strategie; 
 
 
b e s l u i t 
 

1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als 
belangrijkste punten: 

 De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te 
hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te 
dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030. 

 De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.  

2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Heerhugowaard, mee te 
nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid. 

 
 
 
Heerhugowaard, 1 juni 2021 
 
 
De Raad voornoemd, 
 
 
de wnd. griffier, 
H. Wijnveen 

de voorzitter, 
A.B. Blase 

 
 

 
 

 

Voor Allen 

Tegen --- 


