
Vragen naar aanleiding van raadsinformatieavond 31 mei 2021 

 

1. Juiste versie RES 1.0 

Er is opgemerkt dat er een fout in de tekst zat ten aanzien van de zoekgebieden 

‘Jaagweg/Vredemaker’ en ‘Oudendijk’. Deze fout was al hersteld. De meest recente versie van de RES 
1.0, is op de site van de RES regio te zien. Deze zal ook nog bij de stukken van uw raad gevoegd 

worden.   

 

2. Toezending achterliggende cijfers zoekgebieden 

De toezegging is gedaan dat de cijfers van de zoekgebieden, die de basis hebben gevormd voor het 

bod, worden nagestuurd. Deze volgen nog. Ook gezien de drukke agenda van de komende 

raadsvergadering, is er voor gekozen de overige antwoorden wel alvast aan uw raad toe te sturen.  

 
3. Wat is precies de status van het jaartal 2025? Moeten dan de vergunningen verleend zijn?  

Er is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2025 de vergunningen voor Hernieuwbaar op Land 

vergund zijn. In het akkoord (hoofdstuk D6) staat: 

“De decentrale overheden en andere RES-partijen zullen zorgen dat het proces om tot de ruimtelijke 

inpassing van hernieuwbaar op land te komen (waaronder de RES) voor het merendeel van de 

regio’s medio 2021 is afgerond. Ten aanzien van de planning zullen Rijksoverheid en decentrale 
overheden zorgen dat de maatregelen voor Hernieuwbaar op Land in een groot deel van de regio’s 
medio 2021 zal zijn afgerond. Gezamenlijk doel is dat uiterlijk in 2025 alle benodigde vergunningen 

voor de ruimtelijke inpassing zijn afgegeven met oog op de tijdige realisatie van de opgave.” 
 
Om de doelstelling van 2030 te halen, is alles dus gericht op vergunningverlening in 2025. Dit is niet 
een jaartal wat in beton gegoten is. Een zorgvuldig proces, waar inwoners goed bij betrokken 
worden, is evengoed van belang. Als er daardoor iets later vergunningen verleend worden, dan is dit 
uiteraard mogelijk.  
 

4. Versiebeheer RES-viewer met zoekgebieden 
Over het (versie)beheer wordt op dit moment nog gesproken tussen de verschillende overheden 
binnen de RES-regio. Hier is recent een ambtelijke sessie over geweest. Dan gaat het onder andere 
over de vraag wie de viewer en de gebiedspaspoorten bijhoudt. Is dit de provincie, de deelregio of 
de gemeente. Ook het versiebeheer is hier aan de orde gekomen. De nadrukkelijke wens is 
uitgesproken dat wijzigingen in de gebiedspaspoorten inzichtelijk zijn. Dit wordt in de verdere 
uitwerking meegenomen. Naar verwachting is hier in de loop van de zomer meer duidelijk over.  
 
 

Beantwoording technische vragen van Dhr. Dekker  

1. De overkoepelende vraag betreft de staatsrechtelijk-juridische status en wettelijke 

grondslag van de energieregio (RES-regio), zoals nu lijkt te zijn voorgenomen. Wat is die 

staatsrechtelijk-juridische status en is er een wettelijke grondslag? 

Er is geen staatsrechtelijke of juridische grondslag van de energieregio. Het opstellen van Regionale 

Energiestrategieën is in het Klimaatakkoord vastgelegd. Daarmee hebben de verschillende 

overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) afgesproken voor de verschillende regio’s 
in Nederland een RES vast te stellen. De decentrale overheden hebben hier mee ingestemd.  

 

2. Zijn de RES-regio’s juridisch gebonden aan het halen van landelijke energiedoelen op 

het gebied van elektriciteit? 

Nee, de RES-regio’s zijn hier niet juridisch aan gebonden.  
 

3. Welke bevoegdheden hebben RES-regio’s? Op basis van welke wet? 

De RES-regio’s hebben niet meer bevoegdheden dan de bevoegdheden van de bij de regio 

aangesloten overheden. 

 

4. Wat is de democratische legitimatie van RES-regio’s? 



Zie ook het antwoord op vraag 1. In het Klimaatakkoord is afgesproken voor de verschillende RES-

regio’s een RES vast te stellen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de RES niet het enige instrument 

is, waar u als gemeenteraad invloed op heeft. Uiteindelijk is de RES een strategie, die uitgewerkt 

wordt naar omgevingsbeleid en vergunningen. Daar heeft uw raad uiteraard een uitgebreide rol in.  

 

In onze regio is de RES 1.0 geschreven door de “Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord”. 
Op de website staat geschreven dat die programmaorganisatie werkt in opdracht van 20 overheden. 

5. Door wie is de Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord aangesteld? 

6. Is de Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord een gemeenschappelijke 

regeling?  

En zo ja: 

1.  Welke vorm heeft deze gemeenschappelijke regeling? 

2.  Wat is het mandaat? 

3.  Wat zijn de bevoegdheden? 

4.  Hoe is het bestuur samengesteld? 

5.  Welke bepalingen gelden erover kosten, begroting en jaarrekening? 

6.  Hoe worden besluiten genomen? 

7.  Voor hoe lang geldt de gemeenschappelijke regeling? 

8.  Onder wiens verantwoordelijkheid, binnen de gemeente Koggenland, is het besluit 

genomen tot het oprichten van deze gemeenschappelijke regeling? 

7. Wat was de opdracht aan de Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord. 

1. Graag zou ik een afschrift ontvangen van die opdracht. 

 

De Programmaorganisatie RES NHN is geen gemeenschappelijke regeling.  

 

De Directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in een 

document “Positionering van Volksvertegenwoordigers in de Regionale Energie Strategie” onder 
meer: “Wanneer volksvertegenwoordigers pas bij de besluitvorming over de RES 1.0 betrokken 

worden doet zich het volgende risico voor: zodra de RES 1.0 is afgerond, zullen 

volksvertegenwoordigers waarschijnlijk een grote druk ervaren om het document vast te stellen 

zonder enige wijzigingen. Een groot aantal organisaties heeft immers meegewerkt aan de 

totstandkomingen er is beperkt tijd voor het uitbrengen van het definitieve bod. De democratische 

legitimiteit van de RES komt op dat moment sterk onder druk te staan. Gezien de impact die de RES 

uiteindelijk zal hebben op het dagelijks leven van inwoners, is dit een onwenselijke situatie. Het is 

daarom raadzaam om vroegtijdige betrokkenheid te realiseren en de mogelijkheid te scheppen voor 

volksvertegenwoordigers om tussentijds input mee te geven aan de RES.” 

8. Waarom is er door de Programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord ondanks deze 

waarschuwing en dit advies voor gekozen om ons als raadsleden niet eerder om input te 

vragen? 

Door uw raad zijn wensen en bedenkingen op de concept-RES gegeven. Deze zijn zoveel mogelijk 

meegenomen in de RES 1.0. Zoals al eerder aangegeven, heeft uw raad juist een belangrijke rol in de 

verdere uitwerking van de RES. De RES moet een plaats krijgen in omgevingsbeleid, zoals de 

Omgevingsvisie. Ook kan er beleid over specifieke onderwerpen als uitwerking van de RES door uw 

raad vastgesteld worden. Uw raad wordt dus nog in de verdere uitwerking van de RES betrokken.  

 

9. Na de ronde wensen en bedenkingen zijn nieuwe zoekgebieden toegevoegd. Op welk 

moment en door wie is besloten nieuwe zoekgebieden toe te voegen? 

In de gemeente Koggenland zijn geen nieuwe zoekgebieden toegevoegd. Wel zijn er een aantal 

gebieden binnen onze gemeente gewijzigd. De reden hiervoor is dat in de zoekgebieden 

‘Oudendijk’ en ‘Jaagweg/Vredemaker’ geen ruimte is om op minimaal 600 meter afstand van 

woningen windturbines te plaatsen. Daarnaast is het voormalige bedrijventerrein Distriport in 

‘Vredemaker/Jaagweg’ op de kaart als zoekgebied voor de opwek van zonne-energie opgenomen.  

 



Er is altijd onomwonden aangegeven dat de RES uitsluitend gaat over de opwek van elektriciteit met 

windturbine’s en zonnepanelen op land. In de RES 1.0 wordt plotseling aangegeven dat naast de 
opwek van duurzame elektriciteit is de warmteopgave een belangrijk onderdeel van de RES. Deze 

wordt uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). Elke energieregio maakt een RSW. De 

RSW beschrijft de beschikbare warmtebronnen en de warmtevraag in de regio en de wijze waarop 

de regio samen gaat werken om de warmtetransitie te versnellen. 

 

10.  Op welk moment en door wie is besloten deze warmteopgave toe te voegen?  

Dit is in het Klimaatakkoord besloten.  

 


