19 sept 2019
Aan de leden van de gemeenteraden van Hollands Kroon, Den Helder, Texel en Schagen,
In de vergadering van de RRN van 12 september is gesproken over de Regionale Energiestrategie.
Over de startnotitie werden zowel mondeling als schriftelijk een aantal vragen gesteld. De meeste
vragen zijn technisch/inhoudelijk van aard en gericht op de te maken keuzes in de uiteindelijke RES
1.0. Enkele vragen gaan over het in de startnotitie beschreven proces, waarover nu uw besluit
gevraagd wordt. Alle schriftelijke vragen en de antwoorden daarop zijn bij deze brief gevoegd. Een
aantal partijen hebben naast de gestelde vragen ook zienswijzen/opmerkingen opgenomen waar we
nu niet op in kunnen gaan. Die richten zich met name op de inhoudelijke keuzes en kunnen na
vaststelling van de startnotitie in het gezamenlijke proces van de komende maanden worden
ingebracht.
Waarover beslist u als u instemt met de startnotitie?
Het instemmen met de startnotitie leidt niet tot het fiatteren van een energiebeleid of
onomkeerbare besluiten hierover voor de gemeenten. Het is het begin van het gesprek over de
toekomst van de energieopwekking in uw gemeente, de Noordkop, Noord-Holland Noord en
Nederland. Uiteindelijk leidt dit gesprek tot zoekgebieden die geschikt zijn voor duurzame
energieopwekking en waarvoor lokaal maatschappelijk draagvlak is gevonden. Waar die
zoekgebieden liggen is nu nog niet bekend. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de bijdrage die delen van
onze regio nu al leveren voor de komende jaren als voldoende wordt gezien en dat er daar
vooralsnog geen zoekgebieden worden aangewezen. Dat zal uit het gezamenlijke RES-proces gaan
blijken. In de startnotitie staat dit proces beschreven.
Wie stelt uiteindelijk de RES 1.0 vast?
De deelnemende achttien gemeentes, de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier hebben allemaal wat over de RES te zeggen. De raden, staten en algemeen bestuur
beslissen daarom ook over de RES 1.0, zodat de keuzes daarna worden vastgelegd in ruimtelijk
beleid. Voor die tijd beoordeelt het Rijk nog of alle RESsen gezamenlijk leiden tot de landelijke
doelstelling. De keuzes in de RES maken we zoals gezegd met elkaar. Als inwoners, politici,
overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Er zijn veel partijen nodig voor de
uitvoering van de RES, en daarom moeten ook zij zich kunnen vinden in de gemaakte keuzes.
Uiteindelijk ligt het uniforme eindresultaat van dit gezamenlijke proces, gericht op heel NHN en
passend binnen de nationale opgave, ter besluitvorming voor bij uw raad. En bij 17 andere raden,
Provinciale Staten en AB HHNK. Dat maakt het uiteraard ingewikkeld om dan nog afwijkend te
besluiten, maar u heeft dit mandaat wel. Maar als we gezamenlijk het proces zo zorgvuldig mogelijk
doorlopen, met begrip voor alle belangen, dan vertrouwen wij op een door alle partijen gedragen
RES 1.0.
Afbakening RES 1.0
De 30 landelijke regio’s leveren samen in 2030 (minimaal) 35 terawattuur. Dit leidt niet tot de
eenvoudige rekensom waarbij 35 gedeeld wordt door 30. De ene regio is meer geschikt voor de

opwekking van schone energie dan de andere. Iedere regio doet een passend bod wat recht doet aan
de eigen mogelijkheden en lokaal draagvlak.
Landelijk is afgesproken dat het eerste regionale bod (oftewel de RES 1.0) alleen bestaat uit schone
energie door bewezen technologie die richting 2030 ook echt te realiseren is. In de praktijk gaat het
dan vooralsnog over energieopwekking uit zon en wind. Ook biomassa wordt onder bepaalde
voorwaarden als schone energiebron gezien. Omdat de RES iedere twee jaar wordt herzien kan het
zo zijn dat andere energiedragers en -bronnen als waterstof of energieopwekking uit golfslag in een
volgende RES-versie (RES 2.0, 3.0, etc) in het bod worden verwerkt. Ondanks de afbakening van de
RES 1.0 blijven we dus volle bak inzetten op innovatie in de energietransitie.
Wat staat er in de RES 1.0?
De RES 1.0 richt zich concreet op 2030, met een doorkijk naar 2050.
Het beschrijft:
 Hoe duurzame elektriciteit in de regio de komende jaren wordt opgewekt. Dit gebeurt alleen
met bewezen technologieën: zonne- en windenergie. In de RES 1.0 gaan we op zoek naar
geschikte gebieden voor grootschalige zonnedaken, zonneparken en windmolens.
 De warmtetransitie in bebouwd gebied. Duurzame warmtebronnen, de warmtevraag en het
warmtenetwerk (infrastructuur) worden geïnventariseerd. Ook wordt ingegaan hoe de vraag
naar warmte en het (potentiële) aanbod aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
 Ruimtelijke uitgangspunten, de RES-organisatie (procesbeschrijving en partijen) en de
participatievormen om te komen tot regionaal gesteunde keuzes.
Wanneer starten we?
Hoewel de startnotitie al klaar ligt, begint het maken van de inhoudelijke keuzes voor de RES pas echt
na de ondertekening van het Klimaatakkoord, voor de gemeenten na de VNG-ledenraadpleging op 29
november. Tot aan de ondertekening zijn we druk bezig met de voorbereidingen. We bestuderen en
inventariseren met experts het huidige en toekomstige energie- en warmtegebruik van onze regio.
We bekijken bestaande energieprojecten en brengen de energie-infrastructuur in kaart. Er worden
expertsessies gehouden, om het maken van de RES sneller te laten verlopen en om initiatieven en
innoverende plannen in kaart te brengen.
Tijdens de voorbereiding worden nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Dat proces gaat pas van
start na de ondertekening van het Klimaatakkoord en het besluit van de 18 gemeenten, provincie,
waterschap, netwerkbeheerders en diverse partijen en organisaties, om met elkaar de RES op te
stellen.
Wij kijken er naar uit om direct na uw instemming met de startnotitie, samen met u dit spannende
proces te doorlopen en vertrouwen op een breed gedragen eindresultaat.
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Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Odile Rasch (orasch@alkmaar.nl) of Wies Thesingh
(wthesingh@alkmaar.nl). Zij zijn de programmamanagers voor de RES NHN.
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over de RES NHN: www.energieregionhn.nl.
Landelijk programma RES: www.regionale-energiestrategie.nl.
Voor vragen over het Klimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nl/contact/veelgestelde-vragen.

