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Vastgesteld verslag stuurgroep RES NHN 
 

Datum vergadering :  10 november 2021 
Tijd   :  12.00-13.30 uur  
Plaats   :  Online via  Microsoft Teams vergadering 

 
  Deelnemers: 

Aanwezig 
(vaste leden) 

: Samir Bashara (voorzitter), Saskia Borgers, Heleen Keur, Jocelyn Schaap, 
Edward Stigter, Guy Heemskerk, Marco Berkhout, Nicole Leffelaar 

 : Johan Wempe (VEI NH) 

Agendalid :  Stakeholders  

Afgemeld : Monique Stam, Nils Langedijk, Odile Rasch 
 
 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter Samir Bashara opent de vergadering. 

a) Voorstel rondje Marco Berkhout vindt plaats. Marco licht verder toe dat een uitvraag 
wordt gedaan voor een programmamanager voor 1e helft 2022.  

b) Brief Hollands Kroon nav motie over wind op IJsselmeer verzonden naar alle aan het 
IJsselmeer gelegen gemeentes. 

c) Samenwerking BuitendijksPlan Groenleven en Van Oord 
Edward Stigter licht toe dat binnenkort bestuurlijk overleg plaatsvindt. Het plan is 
meegenomen in de MIT studie van Rijkswaterstaat en is benoemd als meekoppelkans.  

d) Ruimtelijke verkenning multifunctionele Achteroever Wieringermeer  
Edward Stigter licht toe dat hetzelfde bureau is ingeschakeld als voor het BuitendijksPlan.  

 

Besluitvormend 
 

2. Vaststellen concept verslag 15 september 2021 (bijlage 02) 
De stuurgroep stelt het verslag met dank ongewijzigd vast. 
 

3. Jong RES voorstel jongeren Energietransitie festival (bijlage 03) 
Marco Berkhout licht toe dat er nadere uitwerking gaat plaatsvinden iom de RES organisatie. De 
bijdrage wordt verdeeld over NHN en NHZ.  
Jocelyn Schaap: goed moment en hopen dat het kan. Iemand vanuit traineepool Liander kan 
aanhaken om te helpen.  
De stuurgroep stemt in met toekennen van het door Jong RES aangevraagde budget voor het 
organiseren van het Energietransitie festival. Te financieren vanuit het beschikbare 
overbruggingskrediet 2021 NHN en NHZ.  
 
Concept Uitvoeringsprogramma (UP) (bijlage 04) 
- Toelichting 70% versie 
Marco Berkhout licht het concept UP aan de hand van een presentatie toe.  
De presentatie wordt  gelijktijdig met het concept verslag meegestuurd. 
Edward Stigter: is blij met het concept UP, hecht er aan om het vervolg te continueren. Het is van 
belang om de noodzaak bij gemeentes onder de aandacht te brengen. Iedere gemeente moet het 
belang voelen. Het benoemen van kwantitatieve doelen kan helpen om bij te sturen of we de 
afspraken wel halen. Gezamenlijk optrekken inzake omgevingsbeleid, maximaal uniform  en alleen 
met reden af te wijken.  
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Met betrekking tot de Warmtetransitie, kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Aanpak RES heeft 
goed gewerkt. Pas deze ook toe voor Warmte. 
Heleen Keur: complimenten voor dit UP. Pagina 35 mbt capaciteit in uitvoering vraagt interventie, 
Moet sterker aangezet worden dat dit een risico is. De risico’s zullen veel discussie opwerpen 
waaronder de netcapaciteit, de kabinetsformatie en gemeenteraadsverkiezingen. Er zal vanuit 
gemeentes bijgepast moeten worden. Ten aanzien van het collegevoorstel; financiële gevolgen, 
neem dit zo niet op. Wat als een college het UP niet vaststelt. Er zullen mogelijk colleges zijn die 
het UP niet vaststellen.  
Marco Berkhout: Het maken van het UP is vastgelegd in de RES 1.0, en is bedoeld om tot 
uitvoering te komen. Het zou zonde zijn als colleges het UP niet vaststellen. In de 90% versie 
worden aanpassingen gedaan. Het is en blijft een complexe situatie dat vanuit het rijk geen 
duidelijkheid komt over de toekenning van middelen als gevolg van het decentraliseren van de 
taken voortkomend vanuit het klimaatakkoord.  
Saskia Borgers: het stuk heeft een logische volgordelijkheid. Maar kan als waterschap zich hierin 
niet goed kwijt. Het UP wordt ter kennisname naar het AB gebracht, het UP is een gemeentelijk 
stuk. Mist in het stuk het proces en de integrale afweging, ga zoeken naar juiste combinaties 
waarin ook netbeheerder wordt meegenomen. Zoek naar kansrijkheid. Het waterschap heeft 
grond, kan energie leveren en opnemen. Deze onderdelen worden in het UP gemist. Komt er nog 
een vervolg in de vorm van een routekaart? Gebruik het waterschap als deelnemer aan de 
oplossing en als bijdrager aan de netcapaciteit. 
Jocelyn Schaap: met betrekking tot monitoring kwalitatief en kwantitatief is het goed om met 
elkaar te beseffen wat we daar samen in kunnen doen in de RES. Dit moet concreet gemaakt 
worden. Liander is in gesprek met waterschap om de plannen op elkaar te leggen.  
Saskia Borgers: gemeentes moeten hierbij betrokken worden en de routing/weging met elkaar 
verkennen.  
Guy Heemskerk: er ligt een mooi plan, maar er is zorg om de ambtelijke capaciteit, die is niet 
toereikend, zeker bij óók de plattelandsgemeentes niet. Dit gaat een groot probleem worden. Er 
zit een nare spanning daarmee om het UP te laten vaststellen. Dat is een flinke bedreiging. Men 
kan het nu niet aan.  
Marco Berkhout: ook al zouden we nu het geld krijgen uit het rijk is daarmee het probleem niet 
opgelost in verband met de arbeidsmarkt problematiek. We zullen met elkaar moeten gaan kijken 
hoe we elkaar kunnen helpen met het personeel dat we wel kunnen vinden en niet gaan 
versnipperen over verschillende kleine gemeentes. Doel is om gezamenlijke oplossingen te vinden.  
Edward Stigter: geeft aan dat hij verwacht dat het nieuwe kabinet een beweging zal maken maar 
het zal nooit voldoende zijn. Ook de provincie helpt. Het UP kan gemeentes helpen om 
gezamenlijke oplossingen te vinden.  
Marco Berkhout: dit afgelopen half jaar werken we in pilotachtige omgeving oa met het 
Servicepunt Duurzame Energie en Participatie Coalitie. De ervaring leert dat we gemeentes zo 
kunnen helpen zoals in Schagen en andere gemeentes. De kennis wordt meteen beschikbaar 
gesteld voor heel Noord Holland. Dat kan ons helpen. De ervaring leert dat het goed werkt.  
Samir Bashara: Dit UP helpt op verschillende punten niet. Het is te groot, te breed opgetuigd en 
ontstaat er draagvlak verlies. Daarmee een politiek bestuurlijk probleem geworden. Er moet een 
oplegger/samenvatting komen van 3 á 4 pagina’s.  
Marco Berkhout: deze oplegnotitie gaat er komen, dit is reeds besproken in de werkgroepen. We 
horen goed wat er gezegd wordt maar de energietransitie is ook groot, daar kunnen we niet 
omheen.  
Samir Bashara:  spreekwoordelijk moet er dan boter bij vis en dat is er niet. Daarmee wordt het 
een papieren tijger. Als er niet geleverd wordt door het rijk ten behoeve van capaciteit en 
middelen wordt de energietransitie niet opgepakt. Deze geluiden worden gehoord door heel 
Nederland. Uiteraard is het daarmee niet de bedoeling om het zo smal te maken dat het wel kan 



  
 

Pagina 3 van 5 
 

met de huidige capaciteit en dat we uiteindelijk het doel niet halen. 
Marco Berkhout: we kunnen gezamenlijk beslissen een halt te houden totdat het kabinet een 
besluit neemt. Máár wil dit niet adviseren omdat er wel middelen zijn gekomen voor het RES 
proces waarmee we gemeentes kunnen ondersteunen. De trein stop zetten en weer aanzetten is 
veel moeilijker.  
Saskia Borgers: waarom willen we dit UP dan zo doorvoeren, maak het simpeler in de vorm van 
een route kaart zoals Drenthe dat doet.  
Marco Berkhout: in de oplegnotitie gaan we kijken of de routekaart een plek kan krijgen. De acties 
zoals verwoord in het UP zijn wel nodig om door te gaan.   
Jocelyn Schaap: het is van belang voor Liander om zo spoedig mogelijk te starten met die stappen 
en wil graag dat we het met zijn allen het wel voor elkaar krijgen. We moeten door. 
Edward Stigter: het UP helpt de provincie, gemeentes en Liander. Er is geld voor het proces voor 
2022. Hij verwacht dat binnen 3 maanden meer financiële middelen beschikbaar komen, ook de 
provincie biedt hulp. Maak onderscheid tussen Warmte transitie en de RES. Maak het niet groter 
dan het is.  
Heleen Keur: neem deze opmerking van Edward op in de oplegger.  
Marco Berkhout: dit zal worden opgenomen en stipt aan dat een aantal taken zoals vergunningen 
bij gemeentes liggen. Het volume zal iets toenemen maar zijn reguliere taken.  
Saskia Borgers: sluit aan bij de woorden van Jocelyn Schaap om te versnellen en niet te vertragen.  
Samir Bashar: concludeert namens de stuurgroep: we gaan wel door én zullen op tijd handelen 
zodat we niet komen stil te staan.  
 
- Voorstel collegebesluit voor besluitvorming door colleges in december (bijlage 05 a en b) 
De stuurgroep heeft hier geen vragen over.  
Toegelicht wordt dat het collegevoorstel wordt aangevuld en uiteraard door elke gemeente is aan 
te passen.  
 
Marco Berkhout licht vervolgens toe dat n.a.v. ambtelijke gesprekken voorgesteld wordt om de 
tussendoelen alleen kwalitatief te beschrijven. Kwantitatieve doelen (2030) worden, naast de 
kwalitatieve tussendoelen, gemonitord via de data en monitoringsrapportage.  
De stuurgroep stemt in met het niet opnemen van kwantitatieve doelen in het 
uitvoeringsprogramma en het monitoren van de kwantitatieve en kwalitatieve doelen in de data en 
monitoringsrapportage. 
 

4. Uitvoeringstructuur na RES 1.0  (bijlage 06) 
Marco Berkhout licht het voorstel voor de uitvoeringsstructuur toe. 
De stuurgroep stemt in met het opnemen van de inrichting van de programma-organisatie in het 
uitvoeringsprogramma met in achtneming van de nog te nemen besluiten door het nieuwe kabinet 
over de decentralisatie van middelen conform het ROB adviesrapport. 

 

Meningsvormend 
 

5. Bestuurlijk overleg 3 december 2021 fysiek wat staat er op de agenda 
Mondelinge toelichting: 
90% versie Uitvoeringsprogramma.  
Fysiek vergadering in Schouwburg Het Park van Hoorn wordt omgezet in een digitale vergadering. 
1e deel bestuurlijk, 2e deel gezamenlijk met stakeholders. 
De stuurgroep stemt in de bijeenkomst digitaal via teams te houden. 
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Informerend 
 
6. Risico’s en beheersmaatregelen (bijlage 07) 

Marco Berkhout licht toe 1x per kwartaal een risico analyse gezamenlijk met NHZ wordt gemaakt 
waarvan een overzicht ter informatie.  
De stuurgroep neemt deze voor kennisgeving aan.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
Jocelyn Schaap: Liander organiseert binnenkort 6 sessies voor het MKB over netinfrastructuur.  
Samir Bashara: NHN kent een bestuurlijke overlegstructuur met de naam ‘BAO’ voor majeure 
thema’s voor de regio. Er worden in congresvorm bijeenkomsten georganiseerd. Een daarvan is 
duurzaamheid/energie infrastructuur. Afstemming is noodzakelijk en vraagt de stuurgroepleden 
hierover mee te denken. Samir is hiervoor aanspreekpunt. 
 
De voorzitter sluit met dank de vergadering.  

 
De volgende vergadering is op 26 januari 2022 van 14.30-16.00 uur 

 
 

  Actielijst stuurgroep RES NHN dd 10 november 2021 
De volgende acties zijn afgedaan of van actielijst verwijderd: 58 

  

Nr Datum  Actie Door Gereed  

64 10-11-21 Concept UP + oplegnotitie (3-a4tjes) + collegevoorstel aanpassen. Marco 17 nov. 

65 10-11-21 BAO irt afstemming RES bestuurlijk XXL overleg 
Afstemming is noodzakelijk en vraagt de stuurgroepleden hierover mee te 
denken. Samir is hiervoor aanspreekpunt. 

Stuurgroep/ 
RES org. 

Tzt  

 
 

  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 10 november 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 

6 23-06-21 Stelt het overbruggingsplan vast en verlengt de opdracht van de programma-organisatie tot  
1-1-2022 

7 23-06-21 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 

8 23-06-21 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 

9 Via mail 
28-06-21 
 

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: 



  
 

Pagina 5 van 5 
 

  Besluitenlijst stuurgroep RES NHN dd 10 november 2021 
Nr. Datum Besluit 

- 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) 

10 15-09-21 De stuurgroep stemt in met het voorstel dat de Provincie met ingang van 1 oktober 2021 financieel 
penvoerder is voor de RES NHN. 

11 10-11-21 De stuurgroep stemt in met toekennen van het door Jong RES aangevraagde budget voor het 
organiseren van het Energietransitie festival.  
Te financieren vanuit het beschikbare overbruggingskrediet 2021 NHN en NHZ. 

12 10-11-21 De stuurgroep stemt in met het niet opnemen van kwantitatieve doelen in het 
Uitvoeringsprogramma en het monitoren van de kwantitatieve en kwalitatieve doelen in de data en 
monitoringsrapportage. 

13 10-11-21 De stuurgroep stemt in met het opnemen van de inrichting van de programma-organisatie in het 
uitvoeringsprogramma met in achtneming van de nog te nemen besluiten door het nieuwe kabinet 
over de decentralisatie van middelen conform het ROB adviesrapport. 

 


