
 

 

DEFINITIEVE Aanbiedingsbrief raad  – NHN 

Hierbij ontvangt u ter kennisname de eerste voortgangsrapportage van de Regionale 
Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord. De rapportage geeft zicht op de status 
van de uitvoering van de RES, of bijsturing noodzakelijk is en wanneer de Herijking van de 
RES (2.0) nodig zal zijn.       

Het Nationaal Programma RES (NPRES) heeft met de 30 RES-regio’s afgesproken dat er 
elke twee jaar een voortgangsrapportage wordt opgesteld (2023, 2025 etc.). Dit komt in de 
plaats van een tweejaarlijkse Herijking van de RES (2.0, 3.0 etc.).  
 

De voortgangsrapportage volgt op de vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021, het 

uitvoeringsprogramma begin 2022 en de monitor RES van oktober 2022.  

Wanneer herijken?  
De Herijking van de RES (2.0) is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen moeten 
worden gemaakt op het huidige RES 1.0 document. Een aanleiding kan onder andere het 
toevoegen van zoekgebieden voor windenergie zijn. Of de wens om de regionale ambitie te 
verhogen, bijvoorbeeld door bijstelling van de nationale of Europese doelen of door 
beschikbaarheid van nieuwe technieken of bronnen. De Herijking van de RES (2.0) wordt 
vastgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur (AB) van de 
waterschappen. 

Belangrijkste conclusies uit de voortgangsrapportage 
Eén belangrijke conclusie is dat de kaders van de RES 1.0 ongewijzigd blijven en voldoende 
ruimte bieden om de uitvoering van de RES te realiseren. In 2023 ligt de aandacht op het 
continueren en versnellen van de uitvoering. Gemeenten, provincie, waterschappen en RES-
organisatie voeren regulier het gesprek met elkaar over de voortgang. Daarnaast wordt de 
monitoring aangescherpt zodat eind 2023 door gemeenten, provincie en waterschappen kan 
worden bepaald of de ambitie tijdig wordt gerealiseerd. In de rapportage staan ook 
aanvullende acties voor 2023 genoteerd voor gemeenten, provincie, waterschappen, RES-
organisatie en netbeheerders. Voor de Herijking van de RES NHN (2.0) wordt gekoerst op 
2024. 
 

Op de hoogte blijven 

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via deze link. Deze 

verschijnt ongeveer 1 keer per maand. Ook kunt u ons volgen op LinkedIn en Twitter en vindt 

u veel informatie op onze website www.energieregionhn.nl. 

Contact 
Mocht u informatie missen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Odile Rasch, 
programmamanager Energieregio Noord-Holland Noord (Odile.Rasch@Noord-Holland.nl).  
 

Bijlage: 
Eerste voortgangsrapportage RES 
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