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1 In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder 

ten opzichte van 1990. Dat is in de wet vastgelegd en ieder kabinet moet zich hier dus aan houden. In de 
Klimaatwet staat niet hoe we dat gaan doen. Die inhoudelijke maatregelen zijn in het Klimaatakkoord 
afgesproken met de maatschappelijke partijen die aan het overleg deelnamen. 

 

DATUM  7 september 2020 

AGENDAPUNT  2.03.02 en 3.06.02. 

ONDERWERP  Wensen en bedenking concept RES NHN 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK20001167 

AANLEIDING  In 2019 is landelijk een klimaatakkoord gesloten om uitvoering te geven aan de 

klimaatwet1. Een van de onderdelen is dat gemeenten, provincies en waterschappen samen 

een plan/strategie opstellen hoe ze duurzame energie kunnen opwekken, optellend tot 

35TWh in 2030. Hiertoe is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s die elk een Regionale 

Energie Strategie (RES) moeten opstellen. Koggenland valt onder de energieregio Noord-

Holland Noord. Als tussenstap wordt eerst een concept RES opgesteld door de 30 regio’s . 

Deze moet voor 1 oktober 2020 worden ingediend bij het Rijk.  

In Noord-Holland kunnen de 18 betrokken gemeenteraden, provinciale staten en het 

Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun wensen & 

bedenkingen uitspreken over de opgestelde concept RES voor NHN. Deze wensen en 

bedenkingen worden meegestuurd met de concept RES aan het Rijk en meegenomen bij de 

vervolgstap van concept RES tot definitieve RES 1.0. 

KADER  Klimaatwet (2019, nationaal) 

Klimaatakkoord (2019, nationaal) 

VN Klimaatakkoord (2016, internationaal) 

Concept RES HNH (bijgevoegd) 
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Binnen de energieregio Noord-Holland Noord is een eerste concept RES opgesteld. Hierin 

staat het bod aan duurzame opwek van Noord-Holland Noord, uitgesplitst naar de 3 

subregio’s (Kop van Noord-Holland, Alkmaar en Westfriesland).  

De belangrijkste punten zijn: 

- De kaart van Noord-Holland Noord en Westfriesland met daarop de globale 

zoekgebieden waar met name de opwek van grootschalige wind- en zonne-energie kan 

plaatsvinden.  

- Het aanbod van de RES-regio NHN om 4,2 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave 

van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030.  

- De bijdrage van Westfriesland om binnen de RES NHN 1,2 TWh aan duurzame energie op 

te wekken in 2030. Hiervan is circa 0.2 TWh reeds gerealiseerd.  

Om tot deze concept RES te komen is een uitgebreid participatieproces doorlopen. Er 

werd gesproken met een groot aantal belanghebbenden, zowel op lokale als regionale 

schaal. Duurzame opwek van energie via zonne- en windenergie heeft grote (ruimtelijke) 

impact op het landschap en daarmee op de leefbaarheid van de omgeving. De meningen 

liepen dan ook uiteen. Uiteindelijk is op grond van de participatie gekozen voor de 

volgende bouwstenen als uitgangspunten voor de concept RES: 

- Zon boven parkeerplaatsen, 

- Zon en wind op of langs bedrijventerreinen, 

- Wind en zon op water (Ijsselmeer/Markermeer), 

- Zon en wind langs infrastructuur, 

- Zon rond transformatorstations. 

De diverse belanghebbenden worden in staat gesteld te reageren op dit concept van de 

RES. De ‘losse’ reacties van inwoners en belanghebbenden worden door het consortium 

RES NHN verzameld en verwerkt in een reactienota. Daarnaast zijn er belanghebbenden 

die zelf een plan hebben opgesteld. Het gaat in ieder geval om:  

- Plan Duurzaam Leefbaar: ontstaan vanuit de initiatiefnemers van het Koggenlandse 

actiecomité tegen extra windmolens en vooral uitgedragen door dhr. Kor Buitendijk. 

Dit plan loopt een separaat participatie proces. Verzoek van de opsteller is dit plan 

als separaat plan in te dienen naast de RES NHN. Het zet meer in op zonne-

energie dan op windenergie.  

WIJ STELLEN VOOR  1. Geen wensen en bedenkingen op de concept RES NHN in te dienen.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De wensen & bedenking van de gemeenteraad over de concept RES NHN zijn helder 

verwoord zodat duidelijk is hoe de raad tegen de RES en de opwek van duurzame energie 

aankijkt. Deze wensen en bedenkingen worden vervolgens met de concept RES 

meegestuurd naar het Rijk. En deze wensen en bedenkingen worden meegenomen bij het 

vervolgproces van concept RES naar RES 1.0. 

ONDERBOUWING  
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- Plan Economisch Forum en NatuurMilieuFederatie:(NMF) dit plan is nog in 

voorbereiding. Deze wordt naar verwachting voor de zomer aangeboden aan alle 

colleges in NHN en na de zomer aan de raden in NHN. Zij spreken namens het 

bedrijfsleven en natuurverenigingen en een participatiecoalitie.  

 

Deze reactienota en deze plannen worden samen met de wensen en bedenkingen van de 

18 gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap, met 

de concept RES aangeboden aan het nationaal programma RES. En ze worden 

meegenomen bij de doorontwikkeling van het concept tot een definitieve RES 1.0.   

 

Collegebesluit 

Om de wensen en bedenkingen van uw raad een plek te geven in de lokale besluitvorming 

over de concept RES heeft het college dit bij de besluitvorming over de concept RES 

meegenomen in haar besluit (onder punt 1c). Het collegebesluit over de concept RES is als 

volgt: 

 

Het college besluit: 

1.           De concept RES NHN (Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord) vast te 

stellen onder voorwaarde dat: 

a.           Bij het vervolg naar de RES 1.0 en de daaropvolgende tweejaarlijkse herzieningen 

sprake is van een ‘fairshare’  waarbij de duurzame opwek in de subregio Westfriesland 

tegemoet komt aan het eigen verbruik in de subregio Westfriesland (energieneutraal WF).  

b.           Sprake is van temporisering waardoor het mogelijk wordt alternatieven en 

innovaties met minder landschappelijke en sociale impact dan grootschalige wind- en 

zonneparken op land toe te passen bij de opwek van duurzame energie.  

c.            De in te brengen wensen en bedenkingen van de gemeenteraad integraal 

onderdeel zijn van dit besluit. 

2.           De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tot het uiten van haar wensen en 

bedenkingen over de concept RES NHN en deze mee te geven aan het Nationaal 

Programma RES. Het concept raadsvoorstel verder nog tekstueel aan te passen;  

3.           Volmacht te verlenen aan Samir Bashara, wethouder van de gemeente Hoorn en 

namens de sub-regio Westfriesland lid van de Stuurgroep RES NHN, om de concept-RES 

aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies;  

 

 

KANTTEKENINGEN  De meningen over de RES zijn verdeeld. Er zijn kanttekeningen te plaats en bij zowel het 

proces als de inhoud. Procesmatig maakte het regionale proces  dat er niet altijd voldoende 

ruimte was voor couleur locale. Het strakke tijdspad stond daarbij menigmaal op gespannen 

voet met de gewenste nauwkeurigheid. Ook inhoudelijk zijn er de nodige kanttekeningen 

te maken. Zo wordt de focus op opwek door middel van zon- en wind niet breed gedeeld. 

En ook zijn de meningen over de locaties waar deze opwek dan zou kunnen plaatsvinden 

sterk verdeeld (nimby: not in my backyard).  

 

Evengoed wordt, op grond van het klimaatakkoord, van de RES-regio’s verwacht dat zij met 

een RES komen met daarin een bod aan duurzame opwek. Daarbij wordt de RES niet gezien 
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De RES is een concrete uitwerking van het klimaatakkoord en daarmee rechtstreeks van 

invloed op duurzaamheid.  

 

 

 

 

De website (www.energieregionhn.nl) en nieuwsbrief van de energieregio NHN zijn de 

centrale communicatie plek voor de RES NHN. Op deze site worden alle relevante 

documenten gepubliceerd. Ook de concept RES-NHN staat op de site. Alle deelnemers van 

de lokale bijeenkomsten ontvingen hierover bericht. Hen is gevraagd een reactie te geven 

op het concept. Daarnaast vindt op Westfries en lokaal niveau aanvullende communicatie 

plaats, meer toegespitst op de lokale situatie. 

 

als doel op zich, maar een middel om de regionale samenwerking op gang te brengen en te 

houden. Bovendien wordt de RES tweejaarlijks herzien, waardoor innovaties en 

andersoortige technieken alsnog een plek kunnen krijgen.  

FINANCIËN  Aan dit voorstel zitten geen financiële consequenties. 

DUURZAAMHEID  

  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het concept van de RES is een tussenstap in het proces naar de RES 1.0. De RES 1.0 moet 

door de raden worden vastgesteld (verwacht feb/maart 2021). In deze tussenstap beperkt 

de rol van de raad zich tot het uitspreken van wensen & bedenkingen over het concept van 

de RES NHN. Het alternatief is dat uw raad afziet van deze mogelijkheid en besluit geen 

wensen & bedenkingen uit te spreken over de concept RES-NHN. Dit lijkt gezien de eerder 

ingediende moties en de extra inspanningen die de raad heeft gedaan om de mening van 

de inwoners te vragen een onwenselijk alternatief. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Binnen het Pact van Westfriesland is duurzaamheid een van de 6 thema’s. Daarbinnen in 

een van de ambities een energieneutraal Westfriesland in 2040. Hiervoor is aan de ene kant 

extra duurzame opwek van energie nodig en aan de andere kant besparing op gebruik. De 

RES gaat direct over de opwek-kant en heeft dus een sterkte relatie met deze ambitie uit 

het PACT. 

COMMUNICATIE   

VERVOLG  Vervolgproces t.a.v. concept RES 

De wensen en bedenkingen worden meegeven met de concept RES en de in inbreng van de 

andere belanghebbenden (wensen & bedenkingen andere raden, provinciale staten & AB 

waterschap, reactienota, alternatieve plannen). Uiterlijk 1 oktober 2020 moet de concept 

RES NHN worden aangeboden aan het Rijk. 

 

Vervolgproces t.a.v. van volgende stap van concept RES tot RES 1.0 

Het vervolg is dat het planbureau voor de leefomgeving alle concept RES’sen van de 30 

energieregio’s gaat doorrekenen om te zien of de landelijke doelstelling van 35 TWh in 

2030 hiermee wordt bereikt. Lokaal is het vervolg dat met alle input (de resultaten van de 

landelijke doorrekening, de wensen & bedenkingen, de reactie nota en de alternatieve 

plannen) de concept RES moet worden uitgewerkt tot een RES 1.0. Hierbij worden opnieuw 

de inwoners en belanghebbenden betrokken. De RES 1.0 moet door de gemeenteraad 

worden vastgesteld en uiterlijk 1 maart 2021 worden aangeboden aan het Rijk.  

http://www.energieregionhn.nl/
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Datum college:  

 

30 juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

BIJLAGEN  1. Concept RES NHN 

2. Plan ‘’RES leefbaar” 

3.    Plan Economisch form en NMF (wordt later toegevoegd)  

4.    Eerste inkijk in ‘losse’ reacties (wordt later toegevoegd) 

   


