Vastgesteld verslag stuurgroep RES NHN
Datum vergadering
Tijd
Plaats

: 23 juni 2021
: 14.00-15.30 uur
: Online via Microsoft Teams vergadering

Deelnemers:
Verwacht
(vaste leden)

:

Op uitnodiging
Afgemeld

:
:

Nils Langedijk, Samir Bashara, Edward Stigter, Jocelyn Schaap,
Theo Meskers (voorzitter, voorlopig vervanger Heleen Keur),
Guy Heemskerk, Odile Rasch, Nicole Leffelaar
Monique Stam, Saskia Borgers, Wies Thesingh

1. Opening en mededelingen
a) Voortgang besluitvorming
Medemblik, Langedijk, Koggenland, Heerhugowaard, Den Helder en het Waterschap hebben
positief besloten over de RES en inmiddels ook Hoorn, Texel, Stede Broec.
Een aantal gemeentes besluiten deze week.
De provincie besluit op 5 juli, er zijn al veel moties ingebracht. Daarnaast is een initiatief voor een
referendum mbt de RES ingebracht, er zijn nu voldoende handtekeningen. 5 juli besluit PS of dit
een vervolg krijgt en wordt onderzocht wat dit mogelijk betekent voor de andere besluiten.
Er is binnen de provincie Noord-Holland een referendum verordening, dus een wettelijke
grondslag. Landelijk wordt hier ook over gesproken.
b) Brief m.b.t. Rijksbijdrage RES-proces 2e helft 2021 (bijlage 01)
Staatsecretaris Yeşilgöz-Zegerius stelt € 4 miljoen voor de resterende periode in 2021 ter
beschikking om de RES-organisaties niet stil te laten vallen, dit bedrag wordt verdeeld onder de 30
RES regio’s. De bijdrage voor NHN en NHZ vervallen aan de provincie omdat zij een
overbruggingskrediet ter beschikking heeft gesteld. Voorstel is om dit bedrag (onder voorwaarden)
ter beschikking te stellen aan de deelregio’s voor de nadere concretisering van zoekgebieden.
Deze middelen gaan naar de provincie omdat de provincie deze periode voorfinanciert.
Voorgesteld wordt om de middelen vanuit rijk richting gemeentes te brengen, er is gevraagd of de
gemeentes hiervoor een goed plan kunnen maken. Men is nog bezig met de besluitvorming.
Daarnaast zijn gemeentes dun bezet, het is voor hen lastig om op dit moment hiervoor een
voorstel te maken. Het besluit om deze middelen naar de regio te brengen is nog niet genomen.
Edward Stigter: het besluit om deze middelen ter beschikking te stellen hangt af van de vraag. De
provincie is bereid bij te dragen maar heeft wel een goed voorstel nodig en hoopt dat de komende
maanden hiervoor tijd wordt vrijgemaakt na de besluitvorming van de RES. Het is een
zorgwekkend signaal met name in Noord Holland Noord dat een aantal gemeentes tekort
menskracht hebben.
Odile: Gesprekken met gemeentesecretarissen over capaciteit worden gevoerd en binnenkort ook
via de kleine kring secretarissen om in regioverband te bespreken. De RES gaat niet over
menskracht binnen gemeentes. Met RES ambtenaren wordt daar wel over van gedachte gewisseld
maar zij zijn niet degene die bepalen. Het is ingewikkeld om de juiste ingang te vinden waar dit
neer te leggen. De RES uitvoering wordt nog niet opgevangen binnen gemeentes. Dit is een
kwetsbaarheid die vanuit het RES programmabureau moeilijk bij te sturen is.
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c) Programma bestuurlijk overleg NHN 8 juli
Het programma wordt toegelicht:
- Terugblik bestuurlijk
- Effect referendum
- Resultaten besluitvorming RES 1.0
- Vooruitblik activiteiten najaar 2021
- (Feestelijke) afsluiting fase ‘opstellen RES 1.0’

Besluitvormend
2. Vaststellen concept verslag 27 januari 2021 (bijlage 02)
De stuurgroep stelt het verslag met dank ongewijzigd vast.
3. Vaststellen overbruggingsplan 2e helft 2021 (bijlage 03)
De provincie heeft 700.000,- ter beschikking gesteld aan de RES organisatie van NHN en NHZ ter
overbrugging van de tweede helft van 2021. Tijdens het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN is
overbruggingsplan toegelicht.
De Stuurgroep stelt het overbruggingsplan vast en verlengt de opdracht van de programmaorganisatie tot 1-1-2022.

Meningsvormend
4. Evaluatie communicatie RES
Zowel tijdens de behandeling van de concept-RES als de RES 1.0 komt nadrukkelijk de wens naar
voren om de communicatie en participatie van de RES 1.0 te evalueren. Ook Provinciale Staten
heeft hierom gevraagd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden stellen wij voor om vanuit het
programma op RES-regio niveau een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie uit te laten voeren
door een onafhankelijk bureau.
Het is de bedoeling om terug te blikken en daarvan te leren en terug te blikken. Het wordt niet
een benchmark tussen gemeenten, maar het geeft een geaggregeerd beeld van de inspanningen
die zijn gedaan door het RES programma, de overheden en de stakeholders.
Reacties:
Edward Stigter: de Staten heeft hiervoor opdracht gegeven. Wil dit met elkaar doen en
vooruitkijken. Hoe breed pakken we dit op? Het zou ook over de participatie moeten gaan.
Theo Meskers: een aantal mensen is niet tevreden over het bottom up proces, men heeft het
gevoel te laat en te weinig betrokken te zijn.
Odile: er wordt nog scherp gekeken naar de opdracht. Participatie zal er ook een onderdeel van
uit maken.
Nils: is niet meteen enthousiast over deze evaluatie. Maar als het gaat om lessons learned naar de
toekomst toe dan kunnen we er iets mee. Het gaat om de insteek: moet kwalitatief en
kwantitatief zijn.
Samir Bashara: heeft geen toevoeging op wat al is ingebracht.
Odile licht toe dat de provincie de kosten voor haar rekening neemt en het programmabureau de
organisatie.
5. Uitvoeringsprogramma na RES 1.0 (bijlage 05)
Toelichting op de stappen om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor de RES NHN. Aan de
stuurgroep wordt gevraagd wat aandacht vraagt in dit proces..
Opmerkingen/vragen:
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Theo Meskers: er zijn in de regio veel agrarische bedrijfscomplexen met initiatieven voor zon op
dak waarbij de stroom niet kan worden afgenomen. Wat is de volgorde voor uitrol en hoe gaat de
communicatie hierover.
Jocelyn Schaap: er is afgesproken om te werken met een zonneladder. Liander is aan het
verbijzonderen hoe dat in NHN werkt. Die info is nodig om iets te zeggen over volgorde. Waar is er
ruimte en waar niet en wanneer. Daarnaast wordt gezocht naar oplossingen achter de meter, die
hebben wel vaak ondersteuning nodig. Er wordt in kaart gebracht wat wanneer kan m.b.t. zon op
land. De communicatie moet goed worden opgezet. Op 29 juni is hierover een ambtelijke
bijeenkomst met stakeholders.
Odile licht de opzet toe van de inspiratiesessie ‘zon op dak’ op 29 juni.
Edward Stigter: naar aanleiding van de evaluatie van pilots voor het stimuleren van zon op dak,
zien de provincie dat het nodig is om juist die oplossingen te ondersteunen die het net ontlasten.
Neem dat mee in deze sessie.
6. Rol van de stuurgroep in volgende fase
Nu de RES is vastgesteld, breekt de fase van uitvoering aan. Dit vraagt om een frisse blik op de
samenstelling van de stuurgroep. Zo heeft Sijas Akkerman voorgesteld om de participatiecoalitie
deel uit te laten maken van de stuurgroep (zoals ook in Noord-Holland Zuid het geval is). Daarnaast
is ook de samenstelling van de XL leden onderwerp van gesprek.
Reacties:
- In NHZ in de gewone stuurgroep zitten 3 partijen: Participatie Coalitie, NvdE en Energie
Coöperaties. Een aandachtspunt voor het vervolg is daarbij dat er andere belangen mee kunnen
gaan spelen richting uitvoering. Die moeten elkaar niet gaan raken in de stuurgroep. In algemene
zin is men tevreden over hoe de PC werkt.
- Hou het zo efficiënt mogelijk, we hebben een proces rol als stuurgroep.
- De bestuurlijke XXL overleggen hebben niet altijd de dynamiek opgeleverd zoals gewenst.
- Er is onderscheid in de NHN: XXL bestuurlijke bijeenkomsten met stakeholders gaan over inhoud,
als reguliere stuurgroep gaan we over het proces en niet over inhoud. Het zou niet in de weg
hoeven te zitten als andere partijen aansluiten.
- Er ontstaat mogelijk wel frustratie als het binnen de reguliere stuurgroep alleen over het proces
gaat.
- Ook andere partijen als LTO dan ook laten aansluiten??
- Het verwijt dat we als overheid alles bepalen lossen we op als andere partijen deelnemen aan de
stuurgroep vergaderingen
- De stuurgroep is procesmatig en lost dat niet op. En brengt niet waar zij op hopen. We moeten
gaan nadenken hoe we de maatschappelijke betrokkenheid agenderen.
- Als we maatschappelijke betrokkenheid willen borgen dan moet dat breed en niet alleen met de
Participatie Coalitie.
Actie: programmabureau gaat met de input van de stuurgroepleden aan de slag en in overleg met
de Participatie Coalitie.
Fysiek of digitaal vergaderen: de stuurgroep besluit om alleen fysiek te vergaderen als er
agendapunten met impact zijn waarover gediscussieerd moet worden.
7. Aanbiedingsbrief RES 1.0 (bijlage 07))
De aanbiedingsbrief van de RES 1.0 is een aanleiding om het Rijk aan te spreken op hun rol bij de
realisatie van de RES.
De stuurgroep stemt in met de inhoud van de brief.
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8. Rondvraag en sluiting
Edward Stigter:
- Economisch forum heeft andere verwachtingen bij de RES dan de RES opdracht. Er is nu
regelmatig overleg met Economisch Forum en provincie over allerlei lopende projecten en dit
levert een positieve grondhouding op voor samenwerking.
- Buitendijks plan versus Binnendijks plan. Er ligt een motie om de haalbaarheid te gaan verkennen
voor het Binnendijks plan en stelt voor dit als overheden gezamenlijk te doen.
Theo Meskers: als de provincie een verkenning wil doen dan kan dat gezamenlijk met de
gemeente maar met winstwaarschuwing: de regio heeft zich kernachtig uitgesproken tegen
opwek op agrarische grond. Het is nu niet het goede moment voor dit plan en dat heeft hij ook zo
met Sijas besproken afgelopen week.
De volgende vergaderingen zijn op:
15 september van 11.00 tot 12.30 uur
10 november van 12.00 tot 13.30 uur
Nog in te plannen vergadering in de derde week van januari 2022

Actielijst stuurgroep RES NHN dd 23 juni 2021
De volgende acties zijn afgedaan of van actielijst verwijderd:
46, 57, 59, 60, 61, 62,
Nr
58

Datum
09-12-20

63

23-06-21

Actie
Door
Gereed
TenneT uitnodigen voor bestuurlijk afstemmingsoverleg
Odile/Jocelyn Tzt
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.
Rol en samenstelling stuurgroep in de volgende fase
Odile/Wies
15 sept
Adhv de input stuurgroepleden met de Participatie Coalitie van gedachten
wisselen hoe vorm te geven.

Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 23 juni 2021
Nr.
1
2
3

Datum
27-01-21
27-01-21
27-01-21

4

27-01-21

5

27-01-21

6

23-06-21

7

23-06-21

8

23-06-21

Besluit
De besluitenlijst 2020 vast te stellen t.b.v. correcte archivering
Het Jaarverslag Regionale Energie Strategie 2020 vast te stellen
Besluitvorming RES 1.0
- Stemt in om het bod als een ambitie neer te leggen.
- Stemt in met formulering collegebesluit en raadsbesluit
Brief aan NP RES om aandacht te vragen voor landelijke communicatie
Stemt in om samen met NHZ de brief te ondertekenen.
Stappenplan Uitvoeringsprogramma RES
Stemt in met het stappenplan uitvoeringsprogramma en om de besluitvorming RES 1.0 en het
vervolgproces op te knippen
Stelt het overbruggingsplan vast en verlengt de opdracht van de programma-organisatie tot
1-1-2022
Fysiek of digitaal vergaderen na de zomer
de stuurgroep besluit om alleen fysiek te vergaderen als er agendapunten met impact zijn waarover
gediscussieerd moet worden
De stuurgroep stemt in met de inhoud van de aanbiedingsbrief van de RES 1.0.
De brief is mede een aanleiding om het Rijk aan te spreken op hun rol bij de realisatie van de RES
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