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PRAAT MEE! 

DE REGIO AAN ZET 

Uitnodiging beeldvormende Regionale 

Raadsledenbijeenkomst Noordkop 7 maart 2019 
 

 

Met welke uitdagingen gaan we in de Kop van Noord-Holland tot 2030 

aan de slag? En hoe kunnen we het beste omgaan met nationale 

opgaven? 

 

Tijdens de beeldvormende Regionale Raadsledenbijeenkomst Noordkop 

op 7 maart gaan we daarover volop in gesprek, aan de hand van drie 

onderwerpen:  

 

1. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord; 

2. Regionaal Ambitiedocument 2.0 van De Kop Werkt!; 

3. en het Ambitiedocument Holland Boven Amsterdam.  

 

Deze beeldvormende bijeenkomst is hét moment om mee te denken over 

het realiseren van de ambities in de regio. U praat toch ook mee? 
 

 

De leden van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Ruimte en 

Economie Kop van Noord-Holland en de Stuurgroep De Kop Werkt! 

nodigen u daarom graag uit voor de Beeldvormende Regionale 

Raadsledenbijeenkomst op 7 maart 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur in de 

Keykegzaal van Theater de Kampanje, Willemsoord 61, 1781 AS Den 

Helder.  

 

Vanaf 18.30 uur komen de bovengenoemde punten aan bod. We zien u 

graag verschijnen!* 

 

 
* U bent overigens van harte welkom vanaf 17:00 uur. Om 17:05 uur start de 

bijeenkomst namelijk met een presentatie van Horizon over de JeugdzorgPlus in 

de regio Noord-Holland Noord.   
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1. Regionale Energie Strategie 
 

 

Samenwerken aan een Regionale Energiestrategie 
Voor het realiseren van deze opgave is Nederland verdeeld in dertig regio’s. Een 

regionale aanpak leidt tot bredere kansen, oplossingen en inzichten, op basis van de 

mogelijkheden in de omgeving. Een half jaar na het moment van ondertekening van het 

Klimaatakkoord moet elke regio een concept Regionale Energie Strategie hebben 

gemaakt. Dit regionale plan geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en 

is met alle betrokkenen gemaakt om de landelijke energietransitie van fossiele naar 

duurzame energiebronnen te realiseren en samen vorm te geven. De 

Noordkopgemeenten vallen binnen de RES-regio Noord-Holland Noord.  

  

De strategie beschrijft hoe de regio deze omslag maakt en welke energiemix hiervoor 

wordt ingezet. Concreet komt elke regio met een voorstel voor:  

 het opwekken van duurzame elektriciteit op land, als bijdrage aan de landelijke 

doelstelling om 35 TWh duurzame energieopwekking op land te realiseren in 2030;  

 een plan van aanpak voor de regionale warmtetransitie naar een aardgasvrije 

gebouwde omgeving; 

 de benodigde opslag en energie-infrastructuur.   

 

Planning realisatie Regionale Energie Strategie 
De verwachting is dat het Klimaatakkoord in mei getekend wordt. Een half jaar na 

ondertekening moet de concept Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord 

af zijn. Na vaststelling van het nationale akkoord vindt dus de formele start van de 

realisatie van een regionaal plan plaats. Aan de start van dat proces trachten wij 

bestuurlijk commitment op het beoogde proces op te halen bij alle betrokken raden in 

Noord-Holland Noord, de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Dit gebeurt aan de hand van een startnotitie, vastgesteld door de 

raden. Deze leidt uiteindelijk tot de Regionale Energie Strategie.  

 

Waarom in zo’n kort tijdsbestek?  
Het tijdspad waarin dit plan concreet moet worden, is inderdaad kort. Om in 2030 

voldoende duurzame energiebronnen gerealiseerd te hebben, moeten wij nu al weten 

hoe wij deze opgave voor ons land kunnen realiseren. De technische uitwerking, de 

omgevingsvergunningen en het bouwen zelf neemt vele jaren in beslag. Ook de 

energie-infrastructuur moet geschikt worden gemaakt. Daarom zijn de regio’s in 

Nederland nu al aan de slag. De korte beschikbare tijd is zeker een uitdaging, omdat 

samenwerken nu eenmaal tijd kost.  

 

Participatie  
De omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen heeft grote 

consequenties voor ons allemaal en voor het landschap in Nederland. Inwoners en 

andere betrokkenen moeten daarom goed betrokken worden bij het bedenken van de 

juiste energiemix en locaties, om zo samen tot slimme oplossingen te komen met 

draagvlak. Hoe wij dat kunnen doen, in deze korte periode, is een van de vragen 

waarover we graag met u in gesprek gaan.  
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2. Regionaal Ambitiedocument 2.0 De Kop Werkt! 
 

 

Opdracht R.R.N. 
In de evaluatie ‘Slim samenwerken bij de Kop’ (Twynstra Gudde in opdracht van de RRN, 

jan 2018) is als aanbeveling opgenomen: 

“Draag als RRN de stuurgroep De Kop Werkt! op met een voorstel te komen voor een 

actualisatie van de visie op de regio en de ontwikkeling van de regio en gebruik die 

nieuwe vast te stellen visie bij het versterken van de strategische positie van de regio ten 

opzichte van provincie en Rijk.” 

 

Samenwerken aan een Regionaal Ambitiedocument 2.0 De Kop Werkt! 
De huidige samenwerking De Kop Werkt! is gebaseerd op het door de raden in mei 2016 

vastgesteld Regionaal Ambitiedocument, de Samenwerkingsovereenkomst voor de 

uitvoering van het programma De Kop Werkt! en de Investeringslijst 2017-2020. 

 

Voor de actualisatie van het Regionaal Ambitiedocument is een voorstel “Inhoud en 

proces Ambitiedocument 2.0 opgesteld. Dit voorstel willen wij met u bespreken. 

Daarnaast hebben wij in 2018 met diverse belanghebbenden zogeheten 

expertmeetings gehouden om bouwstenen voor het Regionaal Ambitiedocument 2.0 op 

te halen. Deze bouwstenen, de opgaven voor de toekomst, hebben wij vastgelegd in 

het rapport “Kop van Noord-Holland, Gezonde internationale agri-energie regio aan drie 

kusten”. Ook met u willen wij over de toekomstige opgaven in gesprek. Hierna kan 

verder worden gewerkt aan het Regionaal Ambitiedocument 2.0 en uiteindelijk aan het 

versterken van de strategische positie van de Kop van Noord-Holland.       

 

 

 

3. Holland boven Amsterdam 
 

  

Alle colleges van B&W in Noord-Holland Noord en het college van GS hebben het 

Ambitiedocument Holland boven Amsterdam omarmd. In het document worden de 

ambities voor de regio Noord-Holland Noord helder verwoord. Om deze ambities te 

realiseren is een samenhangend uitvoeringsprogramma Holland boven Amsterdam 

noodzakelijk.  

 

Op 7 maart willen wij met u in gesprek over de vertaling van het ambitiedocument in 

een uitvoeringsprogramma.  Daarbij gaat het om de acties, de opgaven en het 

schaalniveau: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet en bovenregionaal waar de 

kansen liggen. 

 

 

 

 

  

  

 

https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/BO_Regionaal_Ambitiedocument.pdf
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Memo-inhoud-en-proces-Reg-Ambitiedoc-2.0-1.pdf
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Memo-inhoud-en-proces-Reg-Ambitiedoc-2.0-1.pdf
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Eindrapportage-verkenning-Kop-van-NH-gecomprimeerd.pdf
https://dekopwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Eindrapportage-verkenning-Kop-van-NH-gecomprimeerd.pdf

