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Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 
 

In de Energieregio Noord-Holland Noord (NHN) werken provincie Noord-Holland, het waterschap 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 18 gemeenten (17 na fusie Langedijk en 

Heerhugowaard) samen aan de Regionale Energiestrategie (RES).  

 

Het proces om te komen tot de RES NHN wordt aangestuurd door de programmaorganisatie, die in 

opdracht werkt van de overheden in de regio. De inhoudelijke inbreng, besluitvorming en lokale 

communicatie en -participatie blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemende overheden. In dit 

jaarverslag zijn de resultaten van de programma organisatie in 2021 beschreven, met daarbij een 

financiële verantwoording. De stappen die door de individuele gemeenten, de provincie en het waterschap 

zijn gemaakt, maken geen deel uit van dit verslag. 

Programmaorganisatie 

De gemeenten, de provincie NH en het waterschap HHNK zijn vertegenwoordigd in de 

programmaorganisatie. De drie deelregio’s, Regio Alkmaar, De Kop en Westfriesland, hebben ieder een 

bestuurlijk trekker (in de stuurgroep), gemeentesecretaris (in het ambtelijk opdrachtgeversoverleg) en 

ambtelijke regiocoördinator (in de werkgroep) die deelneemt in de programmaorganisatie. Ook het 

waterschap HHNK en de provincie NH maken (bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever, ambtelijk) onderdeel 

uit van de programmaorganisatie, net als de netwerkbeheerder Liander. De programmaorganisatie wordt 

aangestuurd door twee programmamanagers (vanaf september 2021 één programmamanager). Er wordt 

intensief samengewerkt met de RESregio Noord-Holland Zuid. Beide regio’s volgen dezelfde 

processtappen en organiseren samen communicatie en kennisdeling. 

  

De stuurgroep RES NHN is gericht op de aansturing van het proces; ze bewaakt de voortgang en de 

kwaliteit van het programma van het programma RES NHN. In de regionale portefeuillehoudersoverleggen 

vindt afstemming plaats over de voortgang van het proces en worden knelpunten geagendeerd. De 

stuurgroep neemt geen beslissingen namens de opdrachtgevende overheden, maar valideert producten 

van de RES NHN en bereidt besluiten voor ten behoeve van besluitvorming door gemeenten, provincie en 

waterschap. Op belangrijke momenten komen de portefeuillehouders van alle overheden bij elkaar met 

een vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders. In deze overleggen vindt de bestuurlijke 

afstemming plaats. 
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De belangrijkste resultaten in 2021 
 

Welke producten zijn opgeleverd? 
In 2021 is de RES 1.0 opgeleverd en vastgesteld. Er is een RES-viewer ontwikkeld waarin de kaarten van 

de RES te raadplegen zijn. Daarnaast is een uitvoeringsprogramma opgesteld en ter besluitvorming 

aangeboden. 

 

RES 1.0 
Het proces zoals voorgesteld in de startnotitie is volgens planning doorlopen en alle gemeenten, de 

provincie en het waterschap hebben de RES 1.0 voor de landelijke deadline (1 juli 2021) vastgesteld. De 

RES 1.0 is het resultaat van een omvangrijk proces waarin meer dan 3.000 mensen hebben deelgenomen. 

Het is een samenspel geweest van overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties, energiecoöperaties, 

inwoners en vele belangstellenden. Er zijn in totaal 47 ateliers georganiseerd, kennissessies, werksessies, 

expertsessies, bestuurlijke afstemmingsbijeenkomsten, thematafels, reflectiebijeenkomsten, (virtuele) 

bustours en nog veel meer. De RES NHN is gepubliceerd op de website www.energieregionhn.nl en is 

daarmee voor iedereen toegankelijk. Op de website staat een toelichting op de processtappen (zie The 

making of) en zijn de bijbehorende documenten terug te vinden (zie documenten). 

 

RES-viewer  
Om iedere betrokkende en belangstellende inzicht te bieden in de zoekgebieden en de ontwikkelingen 

daarvan in de aankomende tijd, is samen met de provincie Noord-Holland en de RESregio Noord-Holland 

Zuid een viewer ingericht. Deze viewer toont de zoekgebieden van de Regionale Energiestrategieën (RES) 

Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, in combinatie met relevant provinciaal (ruimtelijk) beleid. 

De zoekgebieden zijn in verschillende stadia te raadplegen, waardoor de ontwikkeling van zoekgebieden 

navolgbaar is. Bij de versie waarin de actuele stand is te zien, zijn tevens gebiedspaspoorten opgenomen. 

Het gebiedspaspoort geeft een actuele stand van zaken van de kenmerken en de status van een 

zoekgebied. Ook de RES-viewer en de gebiedspaspoorten passen bij het streven naar maximale 

transparantie en betrokkenheid.  

 

Uitvoeringsprogramma RES 
Eind november 2021 was het Uitvoeringsprogramma RES NHN gereed voor besluitvorming in de colleges 

van de gemeenten, provincie en waterschap. De besluitvorming startte in december 2021 en zal naar 

verwachting worden afgerond in januari. Het uitvoeringsprogramma is geplaatst op de website van de 

Energieregio Noord-Holland. 

 

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en het waterschap samen 

met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen.  

Het uitvoeringsprogramma geeft in 5 werksporen een duidelijk beeld van de activiteiten die de 

aankomende jaren uitgevoerd gaan worden (zie figuur). 

 

 

https://energieregionhn.nl/res
https://storymaps.arcgis.com/stories/661f735b69a749feb8524d14586c7328
https://storymaps.arcgis.com/stories/661f735b69a749feb8524d14586c7328
https://energieregionhn.nl/documenten#res
https://energieregionhn.nl/uitvoeringsprogramma
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De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met bijeenkomsten (uitvoeringstafels) rondom zeven 

thema’s, die samen met de Energieregio NHZ werden georganiseerd. Ruim 250 ambtenaren, 

netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en bewoners 

hebben meegedacht. Daarnaast is ook een aantal moties die door de gemeenteraden, Provinciale Staten 

en de algemeen besturen van de waterschappen tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 zijn 

aangenomen in het uitvoeringsprogramma verwerkt. 

 

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd? 
In 2021 is naast het opstellen van de RES en het uitvoeringsprogramma verder gewerkt aan het 

versterken van de samenwerking in de regio door middel van brede afstemmingsbijeenkomsten, openbare 

informatiebijeenkomsten en kennissessies en communicatie. Daarnaast is hulp geboden aan de 

gemeenten en deelregio’s voor het concretiseren van zoekgebieden. Voor verschillende onderwerpen is 

lobby gevoerd bij het Rijk. In september is samen met Energieregio Noord-Holland Zuid opdracht gegeven 

voor een evaluatie van communicatie en participatie. Deze evaluatie wordt in februari 2022 afgerond.  

 
Versterken regionale samenwerking 
Dit is het derde jaar van de samenwerking rondom de RES en de deelnemers in het proces weten elkaar 

goed te vinden. De programmastructuur met werkgroep, stuurgroep, ambtelijke opdrachtgevers, 

afvaardiging van griffiers en betrokken stakeholders staat stevig en wordt gewaardeerd. Er is een trouwe 

deelname aan de georganiseerde ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Door samenwerking tussen de 

overheden is er een ontschotting van overheidslagen. De neutrale rol van de programmamanager(s) 

draagt hieraan bij. Op schaal van NHN is er een korte communicatielijn met de Rijksoverheid voor het 

landelijk adresseren van aandachtspunten uit de regio en het delen van kennis. Onze coördinator 

IJsselmeergebied heeft er voor gezorgd dat ook de verbinding werd gelegd met de andere RES-regio’s en 

stakeholders rondom het IJsselmeer.  

 
Ondersteuning gemeenten en deelregio’s 
Waar in 2020 in iedere gemeente dezelfde lokale ateliers werden georganiseerd ten behoeve van de 

Concept-RES was de ondersteuning in 2021 maatwerk op basis van de behoefte van gemeenten of 

deelregio’s. In de eerste helft van 2021 werd deze hulp geboden door het consortium van vijf partijen: 

APPM, CE Delft, Decisio, Generation.Energy en Tauw. Na de zomer konden de deelregio’s gebruik maken 

van de diensten van Royal Haskoning DHV. Iedere deelregio maakte daarbij eigen keuzes: 

 

 

 

https://energieregionhn.nl/uitvoeringstafels
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Regio Kop Noord-Holland 

De vier Kop-gemeenten hebben de participatiecoalitie Noord-Holland verzocht een 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar kansen voor duurzame stroomopwekking met participatie. Het 

onderzoek richtte zich op zonnepanelen op parkeerterreinen en grote daken en is samen met lokale 

energiecorporaties verricht. Voor de komende jaren komt het onderzoek uit op een realistisch uitvoerbare 

potentiële opwekking van maximaal 200 TJ (ca. 56 GWh). Dit betreft 195 TJ op grote daken en 5 TJ op 

parkeerplaatsen. Naast het onderzoek is ook een menukaart opgeleverd; een checklist bij de beoordeling 

van toekomstige potentiële locaties. Daarnaast is in 2021 een onderzoek gestart naar de ruimtelijke 

inpassing van kleine windmolens (max 15 meter ashoogte).  

 

Regio Westfriesland 

Westfriesland is in 2021 gestart met het formuleren van regionale uitgangspunten voor de inpassing van 

zon- en windenergie. De karakteristieken van verschillende landschapen waren hierbij uitgangspunt. 

Elementen als recreatie en biodiversiteit zijn daaraan toegevoegd. Er zijn visualisaties gemaakt en ook 

video’s vanuit verschillende oogpunten en belangen. In 2022 start het participatieproces met inwoners. 

Inwoners worden via een enquête gevraagd naar hun mening over de uitgangspunten voor zon- en 

windenergie. De visualisaties en video’s zullen hierbij worden gebruikt. 

 

Regio Alkmaar 

Begin 2021 stond voor Regio Alkmaar in het teken van bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en 

andere stakeholders om uitgebreider in te gaan op, en te participeren over de gemeentelijke 

zoekgebieden. Voor kansrijke zoekgebieden zijn visualisaties gemaakt voor diverse opwekscenario’s 

(bijvoorbeeld geconcentreerde zonnepanelen versus meer op afstand van bewoond gebied). De regio 

Alkmaar heeft daarnaast deelgenomen aan twee pilots van het Nationaal Programma RES: de eerste voor 

het opstellen van een programma onder de Omgevingswet en de tweede een verdiepend ruimtelijk 

onderzoek. 

  

Kennisuitwisseling 
Iedere doelgroep heeft een andere behoefte aan kennis en informatie gedurende het proces van de RES 

en bij de uitvoering. Daarom is net als in 2019 en 2020 een breed scala aan activiteiten georganiseerd.  

 

Online kennissessies  

Er zijn samen met de provincie 6 kennissessies georganiseerd. Iedere sessie werd uitgezonden vanuit een 

studio. Regionale kennispartners en lokale ervaringsdeskundigen deden het woord. In 2021 zijn de 

onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:  

o Meervoudig ruimtegebruik, zon op dak 

o RES en omgevingsinstrumenten 

o Procesparticipatie en financiële participatie 

o Slim samenwerken aan energie infrastructuur 

o Financiële participatie, hoe doe ik dat? 

o Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk 

Gemiddeld waren er tussen de 100 en 150 deelnemers. Achteraf konden de sessies ook nog teruggekeken 

worden via YouTube.  

 

Bijeenkomsten 

Om eenieder mee te nemen in de stappen van het RES proces zijn verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd. Het doel hiervan was het delen van kennis, vergroten van betrokkenheid en maximale 

transparantie. In 2021 waren dit de belangrijkste: 

o Informatieavond RES 1.0: Wat staat er in en hoe is deze tot stand gekomen (700 deelnemers, 

400 keer bekeken via YouTube) 

o Reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers (voorafgaand aan de besluitvorming) 

gekomen (85 deelnemers, 140 keer bekeken via YouTube) 

o Uitvoeringstafels rondom 7 thema’s t.b.v. het Uitvoeringsprogramma (totaal 250 deelnemers) 
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Communicatie in cijfers 
De belangstelling voor de RES is in 2021 wederom toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor:  

Waar in 2020 de website 10.000 bezoekers trok, is dit aantal in 2021 toegenomen tot ruim 18.000 

bezoekers. De piek van het aantal bezoekers lag op 21 april, toen de RES 1.0 werd gepubliceerd (ruim 

5.000 weergaven op 1 dag). Het aantal volgers op Twitter groeide (van 180 naar 239), evenals LinkedIn 

(van 700 naar 830)  

 

 

 

Nieuwsbrieven 

Er zijn raadsinformatiebrieven aangeboden aan de gemeenten en algemene nieuwsbrieven verstuurd met 

artikelen over het proces, de voortgang, voorbeelden uit de regio, interviews met bestuurders en 

stakeholders, informatie vanuit rijksoverheid, bijeenkomsten over de RES of gerelateerde onderwerpen 

etc. Samen met NHZ is het aantal abonnees op de nieuwsbrief gegroeid naar 1100. 

 

Top 5 beste gelezen nieuwsberichten 

- Eerlijke verdeling lusten en lasten bij opwek van hernieuwbare energie (1.541 weergaven) 

- 10 feiten die je over de RES moet weten (1.258 weergaven) 

- Ambitie RES 1.0 ongewijzigd, zoekgebieden aangepast (569 weergaven) 

- Maak zoekgebieden zo snel mogelijk concreet (470 weergaven) 

- Buitendijks Plan combineert natuur, recreatie en duurzame energie (413 weergaven) 

  

 

 

 

https://energieregionhn.nl/ambitie-res-1-0-ongewijzigd-zoekgebieden-aangepast
https://energieregionhn.nl/10-feiten-die-je-over-de-res-moet-weten
https://energieregionhn.nl/ambitie-res-1-0-ongewijzigd-zoekgebieden-aangepast
https://energieregionhn.nl/maak-de-zoekgebieden-zo-snel-mogelijk-concreet
https://energieregionhn.nl/in-buitendijks-plan-gaan-natuur-recreatie-en-duurzame-energie-hand-in-hand

