
Van:       @medemblik.nl  
Verzonden: donderdag 5 december 2019 13:00 
Aan: Onderwerp: RE: Verzoek: aangenomen moties en amendementen RES 
 
Dag allen,  
 
De raad van Medemblik heeft 31.10.19 het onderstaande besloten (deel dat betrekking heeft op 
Startnotitie RES gearceerd): 
1a. In te stemmen met het Westfries energiekompas, de route naar energieneutraal Westfries 2040. 
1b. In te stemmen met het formuleren van het Westfriese bod 2030 in de Regionale Energie 
Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) zoals omschreven in de oplegger Energieneutraal 
Westfriesland 2040. Dit is het Westfriese uitgangspunt voor beslispunt 2b. 
2a. Onder voorbehoud van een getekend Klimaatakkoord, in te stemmen met de Startnotitie 
Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. De kern van de startnotitie is beschreven in de 
bijlage ‘Bestuurlijke samenvatting startnotitie’, paragraaf ‘Kaders voor de opdracht RES NHN van dit 
raadsvoorstel, betreffende de opdracht, het proces en de leidende principes. 
2b. Opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie NHN in samenwerking 
met de gemeenten NHN, de provincie NHN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
met als toevoeging: 
1. Bij het inventariseren van het aanbod naast zon, wind, de bestaande verkenningen naar 
geothermie en aquathermie, ook nadrukkelijk de techniek en discipline van waterstof te betrekken 
voor (collectieve) toepassingen. 
2. De lopende initiatieven in de Wieringermeer met HYGRO , ECN en ontwikkelingsbedrijf NHN te 
stimuleren om het gebruik van waterstof op grote(re) schaal beschikbaar te maken. 
3. Binnen het Pact van Westfriesland en partners in de startnotitie met de Gasunie in overleg treden 
over hun doel om in 2030 een nationale infrastructuur klaar te hebben voor distributie van waterstof 
in Nederland met gebruikmaking van het bestaande fijnmazige gasnetwerk naar huishoudens. 
 
In dit besluit is bijgaand amendement verwerkt. Verder is bijgaande motie aangenomen. 
(dit amendement en deze motie zijn reeds in de kring van griffiers WF gedeeld voor verdere 
verspreiding naar de raadsleden). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Griffie Gemeente Medemblik 
 

 


