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Samen de energietransitie laten slagen

Over de RES 1.0 en verder

Schagen



Vereniging van Energiecoöperaties- en Initiatieven 

Noord-Holland

 79 Energiecoöperaties en -initiatieven

De Participatiecoalitie in Noord-Holland

Wie zijn wij?

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

 Ruim 130 regionale en lokale natuur- en 

milieuorganisaties

• Opdracht vanuit Klimaatakkoord
• Landelijke structuur NMF’s en Energie Samen
• Ondersteuning Nationaal Programma RES
• In NH VEINH en MNH



- RES 1.0 op veel fronten verbeterd wat ons 

betreft vergeleken met concept. Vooral op 

het vlak van participatie en lokaal 

eigendom.

- We vragen de Raad om in te stemmen en 

door te pakken. 

Waarbij aandacht voor de volgende punten 

richting RES 2.0:

1. Urgentie en ambitie omhoog

2. Lokaal eigendom en participatie in beleid, 

plannen en projecten

3. Meer inzet en samenwerken voor zon op 

daken

4. Natura 2000 ontzien.

Boodschap RES 1.0



• Zon en wind op land is 

nodig om fossiele energie 

volledig uit te bannen.

• Meer ‘Ja, mits’ ipv ‘Nee, 

tenzij’.

• Integreer duurzame opwek 

met andere opgaven 

(biodiversiteit, waterberging, 

bodemdaling, recreatie, 

landschapsherstel).

Boodschap

1. Urgentie neemt toe, ambitie omhoog

Primair energieverbruik in 
Nederland per energiebron van 
2009 tot en met 2019. Bron: CBS.

Schagen: verbruik 1,1 TWh; 
schone opwek 0,12 TWh = 11% duurzaam

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1612122933290


• ‘Minimaal 50% lokaal eigendom’ in beleid incl proces. Zie 

Leidraad Lokaal Eigendom, oa op www.participatiecoalitie-

nh.nl

• Ondersteuning lokale initiatieven actief in de 

energietransitie

• Ruimte voor goede participatieve initiatieven buiten de 

zoekgebieden

• Breed gedeeld participatief uitvoeringsprogramma met 

lokale- en regionale partijen (zie Template PvA 50% lokaal 

eigendom)

• Veel en vaak communiceren over de energietransitie met 

inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld via een 

Burgerforum (zie ook recente rapport Betrokken bij 

Klimaatbeleid van csie Brenninkmeijer)

Boodschap

2. Participatie in plannen en projecten

Goed voorbeeld: De Participatiecoalitie NH werkt in opdracht van gemeenten in de Kop van Noord-
Holland om zon op grote daken en parkeerplaatsen te stimuleren.

http://www.participatiecoalitie-nh.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/format-voor-res-regios-om-50-lokaal-eigendom-concreet-te-maken-in-res-10
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/betrokken-bij-klimaat


• Zon op daken versnellen en oplossingen 

bieden voor de knelpunten;

• Want: zon op daken is helaas geen 

‘laaghangend fruit’.

• Het Rijk oproepen om knelpunten op het 

gebied van regelgeving en financiering zo 

snel mogelijk op te lossen en meer 

stimulering te bieden;

• Geef lokale partijen zoals de 

Milieufederatie en energiecoöperaties de 

mogelijkheden in handen om 

hun ontzorgende werk te doen voor 

eigenaren van grote en kleine daken. Ook 

opties slimme lokale oplossingen bij 

netcongestie.

Boodschap

3. Meer samenwerken voor zon op daken



• Gebied als uitgangspunt, 

koppelen met andere opgaves, 

zoals bodemdaling, recreatie 

en biodiversiteit;

• Koppelkansen: ook kansen 

voor meer financiering om 

kleinere en natuurinclusieve

projecten te ondersteunen

• Zoek in gevoelige 

landschappen naar 

mogelijkheden voor 

kleinschalige opwek, mits het 

natuur versterkt en 

landschappelijk inpasbaar is;

• Natura 2000-gebieden blijven 

vrijwaren

Boodschap

4. Natuurwaarden versterken en nee bij Natura 2000

Voorbeeld: 
energietuinen 
van NMF’s



• Aanbod zoekgebieden participatief verder 

verkennen

• Uitvoeringsprogramma participatief helpen 

opstellen

• Gebiedsprocessen met oa socialiseren van 

grondvergoedingen

• Zorgen voor invulling van minimaal 50% 

lokaal eigendom

• Zorgen voor natuurinclusieve ontwikkeling

• Kracht lokale/regionale energiecoöperaties: 

NHEC, Kennemer Wind, de Eendragt, VEINH

Ondersteuning

De Participatiecoalitie Noord-Holland kan bij ieder van 
genoemde punten helpen, ondersteunen, adviseren en 
uitvoeren.

Contactgegevens:
manuel.denhollander@veinh.nl


