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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van

het “Rapport Energie en Ruimte Noord-Holland Noord (Verkenning van ruimtelijke perspectieven voor
de energietransitie in Noord-Holland Noord)” dat wij onlangs van de provincie Noord-Holland hebben
ontvangen. Bij dit rapport hoort een notitie “toelichting bij het rapport”.

Inleiding
In het rapport wordt aangegeven hoe de energiebehoefte van Noord-Holland Noord (NHN) op een
duurzame wijze ingevuld kan worden. De ruimtelijke impact van die invulling is voor verschillende
perspectieven in kaart gebracht. Het rapport moet niet beschouwd worden als een blauwdruk voor de
energietransitie in Noord-Holland Noord, maar brengt in beeld wat consequenties van verschillende
keuzes zijn.
De provincie heeft bij het uitvoeren van deze verkenningen vertegenwoordigers van gemeenten en
andere relevante partijen als netbeheerders, energiebedrijven, waterschap, energiecoöperaties en
woningcorporaties betrokken.

Kernboodschap
De provincie Noord-Holland heeft het Rapport Energie en Ruimte Noord-Holland Noord (Verkenning
van ruimtelijke perspectieven voor de energietransitie in Noord-Holland Noord) opgesteld. Het maakt
inzichtelijk wat de ruimtelijke consequenties zijn van verschillende keuzes ten aanzien van de
energietransitie. Als vervolg hierop gaan de gemeenten van NHN gezamenlijk aan de slag met het
opstellen van een regionale energiestrategie. Het plan van aanpak is naar verwachting in juni 2018
gereed.

Consequenties en vervolg
Voor NHN geeft het rapport een aantal aanbevelingen die van belang zijn voor strategische keuzes en
gemeenschappelijke doelstellingen in de energietransitie in NHN (zie hiervoor de toelichting bij het
rapport). Natuurlijk is lokaal maatwerk belangrijk, gemeenten hebben eigen
duurzaamheidsprogramma’s en krijgen regie op de warmtetransitie. Maar vanwege
‘grensoverschrijdende vraagstukken, systeemkeuzes (bv warmtenetten), inpassing
elektriciteitsinfrastructuur en afspraken over het invullen van de opgaves en doelstellingen op
bijvoorbeeld het terrein van zon en wind is ook samenwerking op NHN niveau van essentieel belang.
Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen gemeenten, maar ook om samenwerking met
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.
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Wij hebben als gemeenten gezamenlijk opdracht gegeven om een plan van aanpak voor een
regionale energiestrategie op te stellen. Dat plan van aanpak verwachten wij in juni 2018 te
ontvangen.
Natuurlijk presenteert de provincie het rapport graag aan u. Dat zal georganiseerd gaan worden na de
verkiezingen, waarschijnlijk in een regionale raadsledenbijeenkomst.

Communicatie
In het plan van aanpak voor de regionale energiestrategie zal ook aandacht besteed worden aan het
onderwerp communicatie.
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