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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De gewijzigde planning van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord en de
voorlopige concept RES welke 24 april openbaar wordt.
Inleiding
De voorlopige concept-RES NHN is gereed. U kunt deze vanaf vrijdag 24 april inzien op
www.energieregionhn.nl/conceptres. Daarnaast worden in deze raadsinformatiebrief de nieuwe
planning van het RES proces naar aanleiding van de corona crisis en de vervolgstappen richting
RES 1.0 uiteen gezet.
Kernboodschap
Planning besluitvorming concept-RES
Het Nationaal Programma RES heeft onder invloed van de corona crisis de deadline voor het
inleveren van de concept-RES verschoven van 1 juni naar 1 oktober. Door de corona
maatregelen zijn in onze regio verschillende provinciale, regionale en lokale bijeenkomsten
geannuleerd die waren bedoeld als voorbereiding op de wensen en bedenkingen procedure. De
portefeuillehouders RES NHN hebben er voor gekozen om niet het proces aan te passen maar
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de planning te verruimen. Zo blijft de rol, invloed en betrokkenheid van de gemeenteraden,
Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap gewaarborgd. In het
onderstaande processchema zijn de gewijzigde data opgenomen. In de tekst eronder worden de
verschillende processtappen toegelicht.

Terugblik op de ateliers
U bent wellicht bij een of meerdere ateliers als toehoorder aanwezig geweest. In regio Alkmaar
zijn 1 regionaal en 14 lokale scenario-ateliers georganiseerd die in totaal door ongeveer 400
mensen zijn bezocht. Hiervoor zijn inwoners, ondernemers en andere stakeholders uitgenodigd.
In grote lijnen kwam uit de ateliers het volgende naar voren:
 Wind en zon langs infrastructuur en waterwegen is volgens de deelregio een kansrijk
zoekgebied mits de opgave goed wordt ingepast in het landschap.
 De potentie voor zon op daken, parkeerplaatsen, duurzame energie op bedrijventerreinen
en geluidsschermen wil de regio zo veel mogelijk benutten. Mogelijkheden voor zon op
grote daken ziet de regio met name op bedrijventerreinen en (perifere) winkelgebieden in
de regio.
 Zon op waardevolle productiegronden is in de meeste gevallen geen optie. Op sommige
plekken in de regio kan dit wel toegepast worden, bijvoorbeeld op de grens met
bedrijventerreinen.
 ‘Wachtlandschappen’ kunnen benut worden voor tijdelijke opwek van zonne-energie.
 Wanneer er initiatieven zijn buiten de zoekgebieden worden deze door de regio niet
uitgesloten, maar wordt hier in het vervolgproces aandacht aan besteed.
Collegebesluit concept-RES voor zomerreces (stap 4)
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De datum voor de collegebesluiten over de concept-RES is verschoven van april naar juni. In
september zal de concept-RES op de agenda staan voor de wensen en bedenkingen van de
raden.
De stuurgroep RES NHN heeft in samenspraak met de portefeuillehouders RES besloten om de
voorlopige concept-RES openbaar te maken voorafgaand aan de besluitvorming in de colleges
van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap. Dit heeft verschillende redenen: Er
ontstaat ruimte om de concept-RES voorafgaand aan het collegebesluit in een informerende
bijeenkomst te bespreken met raden. Daarnaast kunnen betrokkenen van het RES proces
kennisnemen van de inhoud. Door het schuiven van de planning ontstaat er immers een groot
gat tussen de ateliers en het openbaar maken van het stuk na vaststelling door colleges. Het is
belangrijk om de betrokkenheid te behouden van de vele stakeholders, betrokkenen en
belanghebbenden. Hier is herhaaldelijk op aangedrongen. U kunt de voorlopige concept-RES
vanaf 24 april inzien en downloaden via www.energieregionhn.nl/conceptres.
De wensen en bedenkingen van de raden, staten en AB
De periode voor wensen en bedenkingen is verschoven van mei/juni naar augustus/september.
Dan wordt de concept-RES besproken in de raden, staten en AB en kunnen wensen en
bedenkingen worden geuit. Ter voorbereiding hierop is er vanaf 24 april gelegenheid tot het
online stellen van technische vragen. De vragen en de antwoorden worden geanonimiseerd en
worden gedeeld op de website www.energieregionhn.nl. Daarnaast zal er een digitale regionale
raadsinformatiesessie worden georganiseerd op 13 mei (onder voorbehoud van datum en
techniek).
Indien de corona maatregelen het toelaten zullen er in augustus/begin september regionale
informatiebijenkomsten worden georganiseerd en een provinciale reflectie bijeenkomst zodat
stakeholders en leden van de raden, staten en AB met elkaar in gesprek kunnen gaan over de
RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.
Reacties door deelnemers ateliers
De deelnemers aan de ateliers worden na openbaarmaking concept-RES (24 april) via de mail
geïnformeerd en krijgen de gelegenheid een reactie te geven of vragen te stellen. De
reactieperiode loopt tot en met september. De verwachting is dat de meeste reacties en vragen
voor de zomer binnen zijn. De reacties zullen worden gedeeld met de raden, staten en AB. Het
geeft inzicht in de mening ten opzichte van de concept-RES van inwoners, belanghebbenden en
belangstellenden. Het is informatie die raadsleden kan helpen bij het vervullen van de
volksvertegenwoordigende rol en kan worden meenomen bij het formuleren van wensen en
bedenkingen.
Aanleveren aan Nationaal Programma RES: 1 oktober
De concept-RES NHN wordt op 1 oktober ingeleverd met in de bijlage de wensen en
bedenkingen van de raden, staten en AB van het waterschap en met de reacties van de
deelnemers van de ateliers en de ontvangen alternatieve plannen en visies van derden.
Reactienota (stap 5a) in colleges en commissie
De reacties van deelnemers, alternatieve plannen en visies, de wensen en bedenkingen worden
na 1 oktober integraal tegen elkaar afgewogen in een reactienota. Naar verwachting besluiten de
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colleges hier uiterlijk in januari 2021 over en wordt deze vervolgens besproken in de commissies
van de raden, staten en AB van het waterschap.
Concretisering zoekgebieden (stap 5b): eerste stap langjarig proces
Er wordt vanaf 1 oktober een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote
zonnedaken en/of windmolens in een of meerdere stappen concreter te maken. Hierbij worden
inwoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. De regio Alkmaar stelt hiertoe een
Plan van Aanpak op. De betrokkenheid van raden, staten en AB in dit proces zal in dit PvA ook
aan bod komen.
Verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit (stap 5c)
Het doel van deze verrijking is tweeledig: het verbeteren van het integrale beeld van het
energiesysteem in de RES-regio, zowel voor het heden als de toekomst en inzicht krijgen op
welke terreinen, bij welke projecten en op welk moment, afstemming tussen de verschillende
sectoren mogelijk en nodig is.
Besluitvorming RES 1.0 (stap 6)
De informatie uit stap 5a, b en c levert informatie op waarmee het huidige document wordt
verbeterd, verrijkt en concreter wordt gemaakt. Het eindresultaat is de RES 1.0. Deze ligt in
mei/juni 2021 ter besluitvorming voor bij alle 18 raden, de staten en het AB en wordt op 1 juli
ingediend bij het Nationaal Programma RES. De RES 1.0 wordt voorzien van een
uitvoeringsparagraaf waarin wordt beschreven hoe de regio NHN
de doelstellingen voor 2030 gaat halen.
Consequenties
Communicatie
Vervolg
Beoogd wordt op 13 mei een (digitale) regionale raadsbijeenkomst te organiseren, waar het
programmabureau RES NHN u een toelichting geeft op de voorlopige concept-RES. Wanneer de
raad dat wenst, kan er ook op lokaal niveau een themabijeenkomst georganiseerd worden.
Bijlage(n)
Op de website www.energieregionhn.nl vindt u meer informatie over de RES NHN. U kunt u
tevens hier inschrijven voor de nieuwsbrief NHN. U kunt ook contact opnemen met de
programmamanagers van Energieregio Noord-Holland Noord: Wies Thesingh (wthesinghvaneijk@alkmaar.nl) en Odile Rasch (orasch@alkmaar.nl).
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase

