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Vastgesteld verslag stuurgroep RES NHN 
 

Datum vergadering :  27 januari 2021 
Tijd   :  10.00-12.00 uur  
Plaats   :  Online via  Microsoft Teams vergadering 

 
  Deelnemers: 

Verwacht 
(vaste leden) 

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

Op uitnodiging :  

Afgemeld : Monique Stam, 

Agendalid : Jocelyn Schaap (Liander) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

- Saskia Borgers: De stuurgroep Landschap Noord Holland heeft besloten een stuk te 
agenderen voor de stuurgroep RES, over ‘RES en veenweidegebied’. Wordt in een 
volgende vergadering besproken, Odile neemt contact op met Sijas Akkermans om het te 
agenderen voor de bestuurlijke NHN bijeenkomst op 19 februari. (actie Odile) 

- In stuurgroep RES NHZ is besloten een brief aan NP RES te sturen om aandacht te vragen 
voor landelijke communicatie. Het voorstel is om de brief gezamenlijk met Zuid te 
ondertekenen. De brief wordt via de mail voorgelegd aan de stuurgroep.  
Stuurgroep stemt in om mede te onderteken.  
Edward Stigter: zit vanmiddag in de kamer namens Noord-Holland, zijn voorstel daar zal 
zijn om koers te houden.  

- VNG ALV motie over de uitvoeringslasten 
Edward Stigter: het rapport is uitgekomen, de Raad erkent dat er uitvoeringslasten zijn. 
Het huidige kabinet zal hier niets meer mee doen.  De colleges worden geadviseerd de 
motie van de G40, tbv de ALV van de VNG, te ondertekenen.  

- Nieuwe NP RES analyse kaarten 
Door nieuwe technieken en nieuwe rekenmethodes is er een nieuw positief beeld over de 
potentiële opwek, de cijfers (met name zon op dak) zullen positief wijzigen. 

- De presentatie voor deze vergadering wordt bij de verzending van het conceptverslag 
toegevoegd.  
 

Besluitvormend 
 

2. Vaststellen concept verslag 9 december 2020 (bijlage 02) 
De stuurgroep stelt het verslag met 2 tekstuele wijzigingen vast.  
Saskia Borgers: HHNK het woord. eigen verwijderen. HHNK heeft geen eigen zoekgebieden,  
Guy Heemskerk: kadernota jaartal moet zijn: 2021. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst 2020 (bijlage 03) 
De stuurgroep stelt de besluitenlijst 2020 vast t.b.v. correcte archivering 
 

4. Vaststellen financieel jaarverslag 2020 (bijlage 04) 
Wies Thesingh licht de cijfers toe.  
Heleen Keur: reikt complimenten uit en geeft aan zich grote zorgen te maken over de toekomst 
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hoe de borging te financieren.  
Odile Rasch: we blijven binnen de financiële kaders mede dankzij de bijdragen van de provincie. 
Anders was dat niet goed gelukt. 
Guy Heemskerk: WF geeft een opdracht om onderzoek te doen naar capaciteitsraming, wat is 
nodig voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, als we dit goed willen doen. Het onderzoek gaat 
met name over de ambtelijke capaciteit en wanneer heb je wat nodig. Ook regio Alkmaar en Kop 
zijn daar in geïnteresseerd en de uitkomsten worden gedeeld. Doel is voor de Kadernota gereed te 
hebben.  
Odile Rasch vult aan: dit vraagstuk wordt ook gedeeld met Grote Kring.  
Heleen Keur: als de gemeenteraad daar niet in meegaat lopen we wel een risico. 
Edward Stigter: spreekt vrijdag het Rijk over het artikel 2 onderzoek en vraagt of hij de informatie 
over het onderzoek in Westfriesland kan krijgen. (actie Guy) 
Jocelyn Schaap: gaat het onderzoek over de periode tot 2030 en over uitvoering? 
Guy Heemskerk: dat is correct.  
Odile Rasch: we zijn ook in gesprek met de provincie over slim samenwerken.  
Edward Stigter vult hierop aan dat de provincie geen intentie heeft om de inzet te verminderen.  
De stuurgroep stelt het financieel jaarverslag 2020 vast met de toevoeging:  
- Pagina 4: 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 de zomer van 2020 een Netbeheerders Zienswijze 
opgesteld met aanbevelingen voor systeemefficiënte keuzes op weg naar RES 1.0.  

- Pagina 5: lokale raadsinformatiebijeenkomsten  
 
 

Meningvormend 

 
5. Vooruitblik naar besluitvorming RES 1.0  

Welk besluit leggen we voor aan raad en college? (bijlage 05) 
Odile Rasch licht toe dat dit ook met werkgroep en regiogriffiers is besproken.  
De stuurgroep wisselt van gedachten over de voorliggende vraag: leggen we het bod vast of wordt 
het een ambitie of streven. Het heeft de voorkeur om een getal hard op te nemen. Dit is wat de 
zoekgebieden opleveren en het geeft helderheid. Het is een bestuurlijke ambitie, je hebt als 
bestuurder een eigen verantwoordelijkheid. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden 
ontstaan bij de uitvoering. En is het vastleggen wel haalbaar? Een harde ambitie en getal zal 
mogelijk geamendeerd worden. We hebben echter al een concept RES met wensen&bedenkingen 
die meegenomen zijn. De ervaring leert dat lokale bijeenkomsten een andere dynamiek geven, 
waardoor de raad kan gaan bewegen.  
Er zijn meerdere geluiden dat men zich niet wil vastleggen. Daarom het voorstel om het woord 
ambitie toe te voegen, is een iets verzachting van alleen het opnemen van het getal.  
De Stuurgroep stemt in om het bod als een ambitie neer te leggen. 
Actie Wies/Odile: Een goede formulering maken en voorleggen in bestuurlijke bijeenkomst 19 feb. 
Tekstuele aanpassing bij college-besluit over uitvoering, 2e bolletje zin verkorten: verankering in 
het omgevingsinstrumentarium. (Actie Wies/Odile) 
Jocelyn Schaap: vraagt op pag. 2 van de memo: samenwerkingspartner Liander toevoegen.  
Saskia Borgers: deze formulering voor besluitvorming geldt niet voor HHNK.  
De Stuurgroep stemt in met de formulering collegebesluit en raadsbesluit.  
 

- Wat vraagt aandacht richting de besluitvorming?  
De planning wordt toegelicht  
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Saskia Borgers: HHNK zit iets later in de besluitvorming door het DB.  
Odile Rasch: dat betekent wel dat de publiciteit eerder plaatsvindt dan besluitvorming HHNK  
Heleen Keur: ambtelijk is de Kop ondervertegenwoordigd. Is het besluitvormingstraject wel goed 
geborgd in de bestuurlijke kalenders? 
Odile Rasch: dit is werk voor de ambtelijke organisatie, en niet aan de RES organisatie.  
De Stuurgroep heeft geen aanvullingen op de planning richting besluitvorming RES 1.0 
 

- Plan-mer-plicht en Verdrag Aarhus 
De RES organisatie heeft de vraag bij het Nationaal Programma RES neergelegd om hier 
duidelijkheid over te geven. De stand van zaken wordt tijdens vergadering toegelicht.  
Er is geen aanpassing van het proces nodig. Er komt bij de RES een katern over de MER-pilot en 
een beschrijving van de participatiemogelijkheden en een online storymap (in samenwerking met 
de provincie), zodat het proces goed navolgbaar en goed gedocumenteerd is. 
Edward Stigter: hij heeft begin februari een BOT overleg met statenleden. De redeneerlijn zal met 
hen gedeeld worden en kan daarmee bij raadsleden terechtkomen.  
De Stuurgroep heeft geen aanvullingen op de aanpak. 

 
- Stappenplan uitvoeringsprogramma 

Odile Rasch: het voorstel is om het besluit RES 1.0 (juni) en het besluit over vervolgproces op te 
knippenDit voorstel is anders dan de eerdere opdracht.  
Dit is enerzijds strategisch; de middelen vanuit het Rijk zijn nog niet duidelijk, de RES organisatie 
geeft daarmee een signaal af. De druk op het proces is hoog. Anderzijds is er dan gelegenheid om 
input op te halen voor het vervolgproces, in maart / april / mei. Er wordt o.a. een enquête 
gehouden voor ambtenaren en volksvertegenwoordigers.  
De opgehaalde input wordt op 28 mei in het bestuurlijk overleg NHN besproken en op 23 juni 
wordt het concept aan de stuurgroep voorgelegd.  
De stuurgroep stemt in met het stappenplan uitvoeringsprogramma en om de besluitvorming RES 
1.0 en het vervolgproces op te knippen.  

 
6. Rondvraag en sluiting  

Volgend overleg is op 19 feb 1e deel bestuurlijk, 2e deel met stakeholders.  
Stuurgroep stemt in met de agenda.  
Jocelyn Schaap: vanaf 9 feb gaat Liander rekenen, 1 maart is de net impactanalyse gereed. 
Haalbaarheid en planning naar 2030. Agenderen voor 17 maart en aankondigen op 19 feb. 
Saskia Borgers: in de besluitvorming staat ook regionale structuur Warmte, waar komt die terug? 
Odile Rasch: de regionale warmte structuur wordt meegenomen in de RES NHN, voor NHN is het 
met name een analyse van wat er al is.  
Edward Stigter: Jaagweg Koggenland is nu niet opgenomen. De Jaagweg is onderwerp in 
bestuurlijke overleggen, we gaan inmiddels wel stappen ondernemen. Advies om het dan wel op 
te gaan nemen op de kaart. 

 
De Stuurgroep besluit om ook voor de 2e helft 2021 stuurgroep vergaderingen in te plannen. 
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  Actielijst stuurgroep RES NHN dd 27 januari 2021 
De volgende acties zijn afgedaan of van actielijst verwijderd: 4, 33 

  

Nr Datum  Actie Door Gereed  

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 23 juni. 

Wies/Odile 9 juni 

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 

59 27-01-21 Brief Landschap Noord Holland agenderen 
Contact opnemen met Sijas Akkerman tbv bestuurlijke bijeenkomst 19 feb 

Odile zsm 

60 27-01-21 Westfriesland onderzoek capaciteit tbv uitvoering Klimaatakkoord 
Het onderzoek gaat met name over de ambtelijke capaciteit en wanneer 
heb je wat nodig, informatie naar Edward mailen. 

Guy zsm 

61 27-01-21 Bestuurlijke bijeenkomst 19 februari  
- Besluitvorming RES 1.0: Formulering nav toevoeging’ ambitie’ bij bod 

+ verankering in omgevingsinstrumentarium aanpassen en 
voorleggen. 

- Afschaling ambtelijke capaciteit, zorgelijke ontwikkeling bespreken 

Wies/Odile 3 feb 

62 27-01-21 Impactanalyse Liander 
Vanaf 9 feb gaat Liander rekenen. 1 maart is de impactanalyse gereed. 
Agenderen voor bestuurlijke bijeenkomst XXL 17 maart en aankondigen 
op 19 februari. 

Wies/Odile 13 mrt 

 
 

 
  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 27 januari 2021 
Nr. Datum Besluit 

1 27-01-21 De besluitenlijst 2020 vast te stellen t.b.v. correcte archivering 

2 27-01-21 Het Jaarverslag Regionale Energie Strategie 2020 vast te stellen 

3 27-01-21 Besluitvorming RES 1.0 
- Stemt in om het bod als een ambitie neer te leggen. 
- Stemt in met formulering collegebesluit en raadsbesluit 

4 27-01-21 Brief aan NP RES  om aandacht te vragen voor landelijke communicatie 
Stemt in om samen met NHZ de brief te ondertekenen. 

5 27-01-21 Stappenplan Uitvoeringsprogramma RES 
Stemt in met het stappenplan uitvoeringsprogramma en om de besluitvorming RES 1.0 en het 
vervolgproces op te knippen 

 
 


