Vastgesteld verslag stuurgroep RES NHN
Datum vergadering
Tijd
Plaats
Deelnemers:
Aanwezig
(vaste leden)

Agendalid
Afgemeld

: 15 september 2021
: 11.00-12.30 uur
: Online via Microsoft Teams vergadering

:

:
:
:

Saskia Borgers, Nils Langedijk, Samir Bashara, Jocelyn Schaap,
Theo Meskers (voorlopig vervanger Heleen Keur), Guy Heemskerk,
Wies Thesingh Odile Rasch, Nicole Leffelaar
Johan Wempe (VEI NH), Pierre Kas
Stakeholders
Monique Stam, Edward Stigter

1. Opening en mededelingen
Odile Rasch deelt mee dat Pierre Kas aanwezig in verband met afwezigheid van Edward Stigter.
a) Bezoek Tweede Kamerleden op 8 oktober.
Odile Rasch licht de agenda voor deze dag toe. RES NH zal het participatieproces toelichten
adhv praatplaten, Harry Nederpelt licht het plan Buitendijk toe. Jocelyn: Liander ontvangt de
kamerleden bij het transformatorstation Haarlemmermeer.
b) Wind op land: Herziening Omgevingsverordening 2022 en gevolgen uitspraak Raad van State
over windturbines>
Wies Thesingh licht de herziening OV2022 toe. De te repoweren windturbines zijn niet
opgenomen. Ambtelijk wordt geïnventariseerd waar het knelt, er wordt hiervoor mogelijk een
zienswijze ingediend.
c) Lobbybrief Tweede Kamer (zie bijlage 1).
Odile Rasch licht de inhoud toe.
d) Vertrek Wies
Wies Thesingh deelt mee dat dit haar laatste moment is voor de RES, zij gaat aan de slag bij de
provincie NH voor de Taskforce Energie Infrastructuur.
e) Jocelyn Schaap deelt mee In navolging van diverse andere locaties in Nederland heeft het
elektriciteitsnet in twee delen van Amsterdam en het noorden van Noord-Holland zijn
maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. In het noorden gaat het om
onderstation Oterleek. Op 16 september doet Liander een vooraankondiging dat het gebied
naar transportschaarsteniveau oranje gaat. Dit betekent dat Liander gaat onderzoeken of
congestiemanagement bijdraagt aan een oplossing. Congestiemanagement is het afstemmen
van vraag en aanbod van elektriciteit door grootverbruikers rond een knelpunt. Pas als dit een
uitkomst biedt, of wanneer Liander extra capaciteit heeft bijgebouwd, kan de netbeheerder
grootverbruikers van elektriciteit zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en
fabrieken die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen weer voorzien van
capaciteit. Liander probeert capaciteit vrij te spelen door kabels te verleggen naar andere
stations. De structurele oplossing (verzwaring station) is naar verwachting in 2025
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gerealiseerd. Het voedingsgebied van station Oterleek is 12 gemeenten: Schagen, Hollands
Kroon, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland, Medemblik, Beemster,
Langedijk, Castricum en Heiloo. De gemeenten Hollands Kroon en Koggenland bevinden zich
deels in het impactgebied. De gemeenten Medemblik en Beemster bevinden zich beperkt in
het impactgebied
De schaarste heeft in bovengenoemde gebieden voorlopig geen impact op kleinverbruik
klanten en ook woningbouwplannen kunnen vooralsnog doorgang vinden.
Liander heeft de provincie en de gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk geïnformeerd. Ook
is er contact met de grootzakelijke klanten.
Nils Langedijk: als een grootverbruiker zich in dit gebied wil vestigen betekent het dan dat dit
niet mogelijk is?
Jocelyn Schaap: Nieuwe initiatieven van zowel bestaande als nieuwe grootverbruik klanten
kunnen niet worden voorzien van de gewenste capaciteit. Ontwikkelingen met een gewenste
transportcapaciteit tot 3*80 A / 55 kW kunnen vooralsnog volledig gebruik maken van het
elektriciteitsnet. Grootverbruik klanten die willen groeien in hun transportvermogen worden
individueel beoordeeld en krijgen, afhankelijk van hun profiel (tijdstip en grootte van
verbruik), al dan niet een transportbeperking.
Het is altijd van belang contact op te nemen Liander. Ook omdat sommige gemeenten beperkt
in het impactgebied liggen.
Over deze situatie zijn er verschillende webinars gehouden voor ondernemers en gemeenten.
Saskia Borgers: als Waterschap zijn we een van de grootverbruikers, en stelt voor met
grootverbruikers om tafel om te kijken naar mogelijkheden van duurzame energie waardoor
er van het net minder gebruik gemaakt hoeft te worden.
Jocelyn Schaap: Liander gaat in gesprek met grootverbruikers die op verschillende momenten
gebruik maken van het net, daarbij gaat het om het verschuiven van pieken, dit is een tijdelijke
oplossing voor de situatie.
Odile Rasch heet Johan Wempe (VEI NH) welkom
Noot: via mail van 28 juni is de stuurgroep het voorstel samenstelling stuurgroep voorgelegd
en akkoord bevonden:
- Vaste samenstelling stuurgroep blijf zoals hij nu is: bestuurders provincie, waterschap en
deelregio’s en Liander
- XL leden worden agendalid:
o In de werkgroep wordt de agenda van de stuurgroep voorbereid. XL leden kunnen
hierbij aansluiten en dus ook zaken agenderen
o Zij ontvangen de agenda (zonder bijlagen) gelijktijdig met de stuurgroepleden
o Als zij bepaalde bijlagen willen ontvangen dan kunnen ze daar om vragen
o Als zij willen aansluiten bij bepaalde onderwerpen, dan kunnen ze dit bij ons aangeven
en ontvangen ze de vergaderlink
o Zij ontvangen het concept-verslag (nadat de stuurgroepleden het verslag hebben
ontvangen en hebben kunnen corrigeren op fouten)

Besluitvormend
2. Vaststellen concept verslag 23 juni 2021 (bijlage 2)
De stuurgroep stelt met dank het verslag ongewijzigd vast.
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3. Provincie als financieel penvoerder (bijlage 3)
Wies Thesingh licht de memo toe. Er komt begin volgend jaar een jaarverslag over 2021. De
Rijksbijdrage ad 160.000,- voor overbrugging 2021 is toegezegd en wordt besteed aan de regio’s
met dank aan de provincie.
De stuurgroep stemt in met het voorstel dat de Provincie met ingang van 1 oktober 2021
financieel penvoerder is voor de RES NHN.

Meningsvormend
4. Analyse en acties besluitvorming over RES 1.0
- Tijdens het bestuurlijk afstemmingsoverleg op 8 juli is dit overzicht gepresenteerd van de
amendementen en moties die zijn ingediend bij de besluitvorming van de RES 1.0. De
programmamanagers lichten het ‘hoe nu verder’ toe.
De moties en amendementen zijn ook in de RES-viewer verwerkt. Voor wat betreft de moties
vanuit PNH wordt gewerkt aan de uitvoering:
De motie Achteroevers wordt ambtelijk in overleg met gemeenten/natuurorganisaties
uitgevraagd. Pierre Kas licht toe dat de natuurorganisaties een plan voor zonnepanelen in de
Wieringermeer hebben gemaakt. Motie heeft betrekking op een haalbaarheidsstudie ism
Hollands Kroon en Medemblik. Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar gereed.
Jocelyn Schaap: wat bepaalt wat haalbaar is? Wordt het netwerk ook meegenomen?
Pierre Kas: het gaat over of voor het plan van de natuurorganisaties ook draagvlak is. Het net
wordt ook meegenomen.
Theo Meskers: er ligt een concept zienswijze klaar om het plan Buitendijk mee te nemen in
het Nationaal Waterplan van het Rijk. En stipt aan dat het mogelijk geen goed idee is om die in
te brengen.
Pierre Kas licht toe dat de brief rond 21 september wordt verzonden en zal dit ambtelijk onder
de aandacht brengen bij de projectgroep Wieringerhoek.
- Financiële participatie wordt verwerkt in de leidraad financiële participatie die in de maak is,
deze leidraad komt op een later moment terug in deze stuurgroep.
In het najaar komt hierover een kennissessie.
- Er zijn vier moties die oproepen om betere afstemming op gemeentegrenzen.
Odile Rasch: voorstel is om dit te agenderen en op 29 september te bespreken.
5. Voortgang uitvoering RES
Voorgesteld wordt om per deelregio een plan te maken voor de korte termijn, voor de verdere
uitwerking van de zoekgebieden. Dit vraagt inzet van de gemeenten, het Service Punt Duurzame
Energie en de Participatie Coalitie NH kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren
van het plan van aanpak.
Odile: provincie heeft 20.000 per deelregio ter beschikking gesteld daarnaast komt er 160.000 van
het Rijk. Deze middelen zijn bedoeld voor goede plannen, niet bedoeld om ambtenaren in te
huren maar wel om bureau’s die betrokken zijn in te schakelen.
Theo Meskers: hij is gebeld door Hans Heddes; dat Liander zich heeft teruggetrokken uit het
overleg met Schagen.
Wies Thesingh: het betreft een pilot van Schagen. Echter Liander doet al een pilot over hetzelfde
onderwerp. Het is afwachten wat de uitkomst daarvan is. Daarom kon de pilot Schagen niet
starten.
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6. Uitvoeringsprogramma RES
• Stand van zaken. De programmamanagers geven een toelichting op de planning komende
maanden. Ook wordt een toelichting gegeven op de onderwerpen en aanpak van de
uitvoeringstafels, die input opleveren voor het uitvoeringsprogramma. Royal Haskoning DHV
heeft de opdracht gekregen om ondersteuning bij de uitvoeringstafels en het opstellen van
het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt een lite versie.
Voor de uitvoeringstafels zijn er inmiddels 250 aanmeldingen, sommige aanmelders hebben
zich voor meerdere tafels aangemeld met als resultaat dat er tafels zijn 70 aanmeldingen.
De Participatie Coalitie, SpDE, Liander en Waterschap zijn betrokken.
Er worden 2 bestuurlijke momenten ingepland, 1 ambtelijke terugkoppeling op 28 oktober.
De stuurgroepleden wisselen aan de hand van een aantal vragen en een concept beslisboom
van gedachten en besluiten deze bespreekpunten voor te leggen tijdens het bestuurlijk
overleg op 29 september met als aandachtspunt meer scherpte te brengen in de vraagstelling.

•

Governence RES
Vragen en opmerkingen stuurgroepleden:
o In hoeverre is dat uitvoerbaar en wat betekent het?
o Formuleer het anders. Opgaven aan elkaar verbinden daar wij zij elkaar raken.
o Maak per deelregio een plan van aanpak. Er zijn al mutaties in de zoekgebieden.
Wordt concreter.
o Efficiëncy en synergie en koppel zaken aan elkaar.
De stuurgroep is er voorstander van om Warmte en Energie-infrastructuur onder te brengen
onder de RES Governance en dit voor te leggen
Proces
Met de griffiers wordt binnenkort gesproken hoe de volksvertegenwoordiger te betrekken.
Reactie stuurgroepleden:
o Ga op regelmatige basis de regioraden informeren. En denk na vooral hoe na de
verkiezingen de volksvertegenwoordigers te betrekken en te informeren.
o Op 24 november zijn de verkiezingen Dijk en Waard. Dit kan invloed hebben.

Johan Wempe: de Participatie Coalitie stelt voor om de deelnemers aan de uitvoeringstafels uit te
nodigen om te blijven meewerken aan de energietransitie. Afspraak: De Participatie Coalitie zal de
deelnemers hiervoor uitnodigen tijdens de uitvoeringstafels.
Onderdelen van de concept beslisboom:
- Publiek-Publiek of Publiek-Privaat?
Voorstel is publiek-publiek met procesafspraken voor publiek-privaat.
Vragen en opmerkingen stuurgroepleden:
o 2 knelpunten: 1) bedrijfsleven wil scherper zicht krijgen op de situatie.2) Als gemeente
worden planologisch regels gemaakt die een no go betekenen voor bedrijfsleven.
Goed kijken wat maximaal haalbaar is voor bedrijfsleven.
Odile Rasch: RES 2.0 kan weer kansen bieden. De RES is geen statisch document.
- Verantwoordelijkheid participatie met bewoners bij gemeentes?
- Uitvoeringsprogramma met plan van aanpak deelregio?
- Wat als er geen rijksbijdrage komt?
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-

-

Het programma wordt voortgezet. De opdrachtgevende partijen sturen daarin. De opdracht
wordt bij 1 partij ondergebracht. Wat als er geen rijksbijdrage komt?
Vragen en opmerkingen stuurgroepleden:
o Sommige gemeentes geven aan dat dat vertraging tot gevolg heeft
o Maak scherp wat de gevolgen zijn en wat het betekent.
o Bestuurlijk gezien kan de stelling zijn vertraging, maar maatschappelijk gezien kunnen
we het ons niet permitteren om niet aan de slag te gaan.
o Is er sprake van ondersteuning van allerlei partijen?? Scherper maken.
Odile Rasch: Moeten we de vraag over wel of geen Rijksbijdrage en hoe dan verder wel
voorleggen aan de bestuurders op 29 september?
Reactie stuurgroepleden:
o Stel de vraag open, duidelijkheid is nodig.
o Licht meer toe wat het effect zal zijn per gemeente.
o Dit is een ingewikkelde vraag, maar zoals nu gesteld is het mogelijk om te zeggen ‘dan
doen we niets’. Maak de vraag iets genuanceerder.
Odile Rasch: er is een rapport over geschreven met een bandbreedte. We maken een
toelichtende memo voor het overleg op 29 september (actie OR)
Bestuurlijk of wettelijk verankerd uitvoeringsprogramma?
Vragen en opmerkingen stuurgroepleden:
o Wat betekent het, er is nu geen wettelijke basis voor de RES.
Wies Thesingh: Er is nog geen ervaring met het Omgevingsprogramma, het wettelijk
verankeren nu is niet praktisch. In de toekomst de gentlemansagreement omzetten in
wettelijke verankering
Monitoring op doelen of activiteiten?
Opmerking stuurgroepleden
o Lijkt voor de hand te liggen om beide te doen.

7. Bestuurlijk overleg met stakeholders - 29 september 2021 wat staat er op de agenda
Op 29 september wordt een eerste terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van de
uitvoeringstafels. De bestuurders en XL-leden kunnen dan feedback geven. Bovenstaande vragen
zijn ook punten liggen ook ter bespreking tijdens het bestuurlijk overleg. Proces en planning loopt
goed. De Kleine Kringen worden ook bezocht.
8.

Rondvraag en sluiting
Samir Bashara namens de stuurgroepleden: dit is Wies haar laatste vergadering voor ons. Dank voor je
enorme inzet. Je hebt veel oog voor detail, input en grote bijdrage gedaan aan goed teamwork en
innovatieve aanpak aan de regionale samenwerking. We zijn allen trots op het behaalde resultaat en mooi
dat we je terugzien. Tot ziens.

De volgende vergaderingen zijn op:
10 november van 12.00 tot 13.30 uur
26 januari 2022 van 14.30-16.00 uur
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Actielijst stuurgroep RES NHN dd 15 september 2021
De volgende acties zijn afgedaan of van actielijst verwijderd:
63
Nr
58

Datum
09-12-20

Actie
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.

Door
Gereed
Odile/Jocelyn Tzt

Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 15 september 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

9

Via mail
28-06-21

10

15-09-21

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
De stuurgroep stemt in met:
vaste samenstelling stuurgroep blijft zoals hij nu is: bestuurders provincie, waterschap en
deelregio’s en Liander
XL leden worden agendalid:
In de werkgroep wordt de agenda van de stuurgroep voorbereid. XL leden kunnen hierbij
aansluiten en dus ook zaken agenderen
Zij ontvangen de agenda (zonder bijlagen) gelijktijdig met de stuurgroepleden
Als zij bepaalde bijlagen willen ontvangen dan kunnen ze daar om vragen
Als zij willen aansluiten bij bepaalde onderwerpen, dan kunnen ze dit bij ons aangeven en
ontvangen ze de vergaderlink
Zij ontvangen het concept-verslag (nadat de stuurgroepleden het verslag hebben
ontvangen en hebben kunnen corrigeren op fouten)
De stuurgroep stemt in met het voorstel dat de Provincie met ingang van 1 oktober 2021 financieel
penvoerder is voor de RES NHN.
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