
Raadsinformatiebrief 

 
Evaluatie RES-proces 

 

1 februari 2022 

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart komen er nieuwe raadsleden die wellicht nog geen 
of weinig kennis hebben van de regionale energiestrategie. Het is belangrijk dat ze goed 
geïnformeerd aan de slag kunnen.  
 
Bij de voorbereiding op de RES 2.0 maken we graag gebruik van uw ervaringen met het RES-
proces tot nu toe en uw ideeën over het vervolg. We hebben daarvoor een korte digitale 
vragenlijst opgesteld. U kunt ook deelnemen aan een online werksessie om met ons mee te 
denken.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u ook een korte terugkoppeling van de kennissessies over kleine 
windturbines en het uitvoeringsprogramma en een aankondiging van de komende bijeenkomst 
over communicatie en participatie. 
 

Digitale vragenlijst 

De RES 2.0 moet in juni 2023 worden vastgesteld (tijdspad Klimaatakkoord). In het eerste 
kwartaal van 2022 starten we het proces naar de RES 2.0. Om gemeenten hier goed in te 
kunnen ondersteunen, is het belangrijk om terug te kijken op het proces tot nu toe; wat goed 
bevallen en voor herhaling vatbaar is en welke aspecten in het vervolg anders vormgegeven 
moeten worden. Wij kijken hierin graag vooruit om te zorgen voor een goede overdracht aan de 
nieuwe raadsleden. Daarom vragen wij u de digitale vragenlijst uiterlijk 15 februari in te vullen.  
 

22 februari: online werksessie 
Aan de hand van de digitale evaluatie gaan we graag met u in gesprek over het verloop van het 
RES-proces tot nu toe, welke uitgangspunten u mee wilt geven bij het actualiseren van de RES 
1.0 naar de RES 2.0 en welke ondersteuning wij u als volksvertegenwoordiger het beste 
kunnen bieden. Daarom organiseren wij op 22 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur een online 
werksessie. Tijdens deze sessie kunt u uw ervaringen delen en suggesties doen. U kunt zich tot 
uiterlijk maandag 21 februari aanmelden via deze link.  
 

Terugkijken  

Informatieavond uitvoeringsprogramma 

Samen met de energieregio Noord-Holland Noord gaven wij op dinsdag 25 januari een 

toelichting op het uitvoeringsprogramma RES. In dit uitvoeringsprogramma staat hoe de regio’s 

concrete projecten van zonne- en windenergie en de inzet van regionale warmtebronnen gaan 

realiseren. Klik hier om de uitzending terug te kijken. Ook vindt u hier de presentatie, een 

overzicht met vragen en antwoorden en hoe de provincie Noord-Holland ondersteunt bij de 

uitwerking van het uitvoeringsprogramma. 

 

Kennissessie kleine windturbines 

Donderdag 20 januari vond de kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’ plaats. Tot 

voor kort waren kleine windturbines tot 15 meter in Noord-Holland niet toegestaan. Sinds de 

invoering van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 zijn kleine windturbines onder 

bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Tijdens de kennissessie bespraken 

we met welke inpassingsprincipes gemeenten rekening moeten houden en hoe u hier als 
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gemeente over kunt besluiten. Deze sessie organiseerden wij samen met het Steunpunt 

Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Klik hier om de uitzending terug te zien  

 

Komende activiteiten 

Op donderdag 17 maart, van 15.00 uur – 17.00 uur is er een kennissessie waarin we ingaan 
op het thema communicatie en participatie. U ontvangt hier een uitnodiging voor via de 
raadsinformatiebrief. Houd onze agenda op de website in de gaten voor meer informatie. 
 

Op de hoogte blijven 
Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden voor de 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 (orasch@alkmaar.nl).  
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