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Onderwerp
Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord
Voorgesteld advies
Conform het voor Noord-Holland Noord uniform opgestelde raadsvoorstel en onder voorbehoud van
ondertekening van het Klimaatakkoord:
1. In te stemmen met de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord, waarvan de
kern is beschreven in de paragraaf ‘Kaders voor de opdracht RES NH’ van dat raadsvoorstel,
betreffende de ‘opdracht’, het ‘proces’ en de ‘leidende principes’.
2. Het college van B&W te verzoeken de Regionale Energie Strategie NHN samen met de gemeenten in
NHN, provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier op te stellen.
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Wettelijke grondslag
In december 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten (de buitengewone ALV
van de VNG over instemming met het Klimaatakkoord is gepland op 29 nov, hierna zal landelijke
ondertekening volgen). Dit is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs
(2015), met de doelstelling 49% CO2 reductie in 2030 en als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. In het
Interbestuurlijke Programma (februari 2018) hebben de Nederlandse overheden afgesproken een
meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkende Regionale Energie Strategieën (30
regio’s) uit te werken (landelijk programma RES ). In het IBP is ook afgesproken dat de besluitvorming over
de uitvoering van deze strategieën plaatsvindt via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk
en via het beleid van de Waterschappen (o.a. waterbeleidsplannen). De regio Noord Holland Noord (NHN) is
één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. Met de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft elk van de
30 RES-regio’s in Nederland de opdracht om een Regionale Energie Strategie voor 2030 op te stellen. Het
Rijk heeft bepaald dat in 2030 35 TWh duurzame energie opgewekt gaat worden, u bepaalt hoe, met wie en
waar dit ingevuld wordt. In de RES staat welke strategie de regio (overheden, netwerkbeheerders, inwoners,
bedrijven en maatschappelijke partners) hanteert om de energiedoelstellingen te bepalen en te behalen.
Indien de 30 RES-en niet optellen tot de landelijke doelstelling van 35 TWH, dan volgt er een landelijke
verdeling van de resterende opgave.
Planning
De deadlines voor het RES-proces en de besluitvorming zijn landelijk vastgelegd :
-

Concept RES aanleveren bij het Rijk: 1 juni 2020

-

Vastgestelde RES 1.0 aanleveren bij het Rijk: 1 maart 2021

Kern van de zaak
Voor het opstellen van de RES voor Noord-Holland Noord is met de betrokken overheden en een aantal
grote belanghebbenden een startnotitie opgesteld waarin de opdracht, het proces en de leidende principes
worden beschreven. De betrokken gemeenteraden, het algemeen bestuur van HHNK en Provinciale Staten
van Noord-Holland wordt gevraagd in te stemmen met deze startnotitie, middels een uniform
(raads)voorstel. En daarmee de dagelijkse besturen (colleges) opdracht te geven de RES op te gaan stellen.
Vanwege de sterke samenhang in de opgave is in de deelregio Noordkop afgesproken dat de Regionale
Raadscommissie Noordkop de individuele raden hierover adviseert.
Openbaarheid documenten
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De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Vastgesteld in de vergadering van 12 september 2019.

Griffier

Voorzitter

Advies aan de gemeenteraden
Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
Voor de aanleiding en context wordt verwezen naar het uniforme raadsvoorstel. Elke deelregio heeft hierin
de ruimte voor een paragraaf met de eigen ambities en aanpak. Voor de Noordkop wordt hierin een aantal
specifieke focuspunten voorgesteld:
1. We beginnen bij enthousiasme voor succesvolle lokale initiatieven en gaan aan de slag om deze
succesvolle aanpakken in onze regio verder uit te rollen.
2. We kiezen voor lokaal maatwerk. De ondersteuning die vanuit Rijk, provincie en Noord-Holland
Noord wordt geboden zetten wij in bij onze eigen lokale processen, om onze lokale ambities te
versnellen. We zullen daarbij nadrukkelijk inzetten op koppelkansen met andere regionale en lokale
participatietrajecten, zoals voor Klimaatadaptatie en de Omgevingsvisie.
3. We gaan voor expertise en vakmanschap, kwantitatief én kwalitatief. Met een combinatie van
gedegen ruimtelijke en technische analyses van kansen en een gerichte participatieaanpak voor
analyse van maatschappelijk draagvlak gaan we voor verdedigbare onderbouwing van keuzes.
4. We benutten de RES om de economische uitdagingen in de Noordkop op te pakken en de kansen te
vergroten. Beschikbaarheid van voldoende energie is een belangrijke vestigingsfactor voor het
bedrijfsleven en energie-innovaties kunnen van grote economische waarde worden komende
decennia. We willen de knelpunten oplossen en innovaties aanjagen.
5. De grote spelers op het gebied van grondeigendom, energieproductie en energievraag gaan we
uitdagen om partner te worden van de RES en daarvoor tot een eigen transitie-bod te komen.
6. Voor wat betreft zoekgebieden voor grootschalige opwek van zon en wind gaan we zeer selectief te
werk. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, zal eerst zeer kritisch ‘gezeefd’ worden
naar kansrijke locaties. Met als doel het goede gesprek te kunnen voeren en onnodige onrust
omtrent onhaalbare gebieden te voorkomen.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Het realiseren van een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen ruimtelijke basis voor de energietransitie
richting 2030.

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)
In de startnotitie is een risicoparagraaf opgenomen.
Het instemmen met de startnotitie is vooral een procesmatige stap. De politiek-inhoudelijke keuzes komen
pas gedurende het proces in beeld en besluitvorming hierover is uitdrukkelijk voorbehouden aan de
individuele gemeenteraden (en Algemeen Bestuur HHNK en Provinciale Staten).
De in de startnotitie opgenomen planningen en mijlpalen zijn inmiddels gedateerd. Deze zijn niet aangepast
omdat het stuk bij de provincie en het HHNK al in de bestuurlijke molen zat. In het uniforme raadsvoorstel
zijn de meest recente data opgenomen.
Alternatieven (incl. argumenten)
Aangezien het opstellen van de RES voor de regio NHN een afspraak is vanuit het IBP, is hier in de praktijk
geen alternatief voor. Nu niet instemmen met de startnotitie betekent dat het proces fikse vertraging gaat
oplopen met het risico dat de RES NHN niet op tijd gereed zal zijn. Dat kan betekenen dat het Rijk

Advies aan de gemeenteraden
uiteindelijk voor ons gaat bepalen wat de opgave voor de regio moet zijn.

Gevolgen algemene middelen en begroting
Kosten: € 1.310.000,00
Dekking:

 Algemene middelen

 Inkomsten

 Bijdragen derden

 Reserve

Toelichting:
Het proces tot en met vaststelling van de RES 1.0 wordt gedekt door reeds begrote en door het Rijk hiervoor
beschikbaar te stellen middelen. Het instemmen met de startnotitie heeft daarmee geen financiele
consequenties
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Communicatie
Na ondertekening van het Klimaatakkoord (naar verwachting begin december) en vaststelling van de
startnotitie in alle raden, AB en PS wordt er centraal vanuit het programma RES NHN gezorgd voor
communicatie. Binnen de programmaorganisatie is hiervoor een communicatiestrateeg aangetrokken.
Bijlagen
- Uniform (raads)voorstel instemmen met startnotitie RES NHN
- Startnotitie RES NHN
- Visual Stappenplan RES NHN

Bijlagen niet-openbaar

