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Waar is duurzame opwek van energie 
wel of niet kansrijk binnen de regio 
Kop van Noord-Holland, 
en waarom?



Programma

Deel 1: Toelichting 

A. Vraag

B. Aanpak

C. Scenario’s in het kort

D. Uitleg werkwijze

Deel 2: Aan de slag! 

A. Carrousel langs de scenario’s

B. In gesprek over voorkeuren en kansen  

C. Feedback op scenario’s

D. Bespreking feedback

Deel 3: Vervolg & afsluiting 
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Wat is de RES?



‘Spelregels’ RES?

• Gebouwde omgeving: woningen + 

commerciële en maatschappelijke 

dienstverlening

• Bewezen technieken: grootschalig zon 

en wind op land (en binnenwater)

• 30 RES-regio’s, die samen optellen tot 

landelijke doelstelling 35 TWh

• Geen ambitie per regio vooraf  bepaald
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1 TWh

Kop van Noord-Holland
Elektriciteitsvraag gebouwde omgeving
2017: ca. 0,63 TWh (Noord-Holland Noord: 1,7 TWh)
2030: ca. 0,54 TWh (inschatting)



A. De vraag:

Waar is de ruimte voor het 

opwekken van hernieuwbare 

energie?
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B. Aanpak:

Een energiestrategie 

in concept





1
Inventarisatie 
deelregio

Wat is het gezamenlijk ruimtelijk-

energetisch beeld nu en straks in de 

deelregio? 

https://energieregionhn.nl/



2 Scenariovorming

Vanuit welke drie (uiterste) 

perspectieven is het interessant om de 

inpassing van energie in de deelregio 

te onderzoeken?



2 Scenariovorming

Waarom? Inzicht in effecten van keuzes 

om goed met elkaar in gesprek te gaan 

over gewenste aanpak

Let op! Het gaat dus niet om een keuze 

te maken tussen de drie scenario’s



2 Scenariovorming

Scenario 3: 

Lokale 

kracht

Scenario 1: 

Landschap is 

leidend

Scenario 2: 

Kop vooruit en 

verbonden



2 Scenariovorming

Scenario 3: 

Lokale 

kracht

Scenario 1: 

Landschap is 

leidend

Scenario 2: 

Kop vooruit en 

verbonden



Berekening potentie bouwsteen

2 Scenariovorming





Scenariovorming2

Scenario 1: 

Landschap is 

leidend
Effecten in beeld

• Soort energiesysteem?

• Waar en hoeveel zoekgebieden?

• Impact CO2-emissie?

• Omvang energieproductie?

• Impact op natuur en landschap?

• Kosten en baten?

Op korte en

lange termijn

(2030 en 2050)



Lokale verrijking 
(nu!)3

• Welke elementen van de 

verschillende scenario’s zijn 

wel/niet kansrijk en waarom?  

• Wat zijn kansen, voorwaarden en 

knelpunten vanuit de lokale bril? 



Naar een bod4

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 

3 (deelregio): van welke elementen 

vinden we dat ze sowieso / misschien / 

niet bij de deelregio passen? 



C. Schets van de drie 
scenario’s



Scenario:

Leidend

perspectief:

Voorbeeld 

bouwsteen:

Scenario 1: 

Landschap is leidend
Scenario 2: 

Kop vooruit en verbonden

Scenario 3: 

Lokale kracht

De energietransitie wordt 

ingezet om de huidige kwaliteit 

van het landschap te versterken

De Kop van Noord-Holland is 

een van de voorlopers op het 

gebied van duurzame energie

Inwoners en lokale bedrijven 

bundelen de krachten om 

duurzame elektriciteit op te 

wekken



Scenario 1: 

Landschap is leidend

Kenmerken:

• Het landschap in de Kop van Noord-
Holland is divers.

• Dit landschap is leidend en 
respecteert het huidige 
landschapsbeleid.

• Windturbines volgen de historische 
lijnen in het landschap.

• Er wordt gezocht naar locaties voor 
zonneparken in gebieden waar 
verzilting speelt i.c.m. 
natuurontwikkeling. 

• Er is gezocht naar meervoudig 
ruimtegebruik.



Scenario 1: 

Landschap is leidend



Scenario 1: 

Landschap is leidend

2030: 0,375 TWh

2050: 1,174 TWh



Effecten van elektriciteitsopwekking:
• Sluit aan bij huidig beleid landschap

• Positieve bijdrage aan duurzame 

energielandschappen: meervoudig 

ruimtegebruik (bv. 

natuurontwikkeling), associaties met 

duurzame energievoorziening, etc.)

• Slechte aansluiting bij nationaal 

natuurbeleid (Natura 2000: 

Waddenzee en IJsselmeer), NNN-

verbindingen, weidevogelgebieden

Scenario 1: 

Landschap is leidend



Scenario 2: 

Kop vooruit en verbonden

Kenmerken:

• Hoog ambitieniveau

• Er wordt geïnvesteerd in innovatie en er 

wordt samengewerkt tussen verschillende 

groepen stakeholders.

• Kop van Noord-Holland als proeftuin voor 

nieuwe ideeën. 

• De stroom van windturbines in de 

Noordzee komt bij Den Helder aan land. 

• Grote clusters van zonnepanelen en 

windturbines worden aangesloten op een 

bijgewerkte elektriciteitsnetwerk.

• Deze clusters liggen in de nabijheid van 

snelwegen en spoor.



Scenario 2: 

Kop vooruit en verbonden



Scenario 2: 

Kop vooruit en verbonden

2030: 1,093 TWh

2050: 3,9 TWh



Effecten van elektriciteitsopwekking:
• Veel CO2-reductie

• Hoge jaarlijkse opbrengsten

• Slechte aansluiting bij natuurbeleid 

(trekvogels, vleermuizen, Natura 

2000, NNN)

• Negatief  effect op biodiversiteit.

Scenario 2: 

Kop vooruit en verbonden



Scenario 3: Lokale kracht

Kenmerken:

• De energietransitie is voelbaar en 

zichtbaar in de directe leefomgeving.

• Dorpen hebben een eigen windturbine 

en/of  zonnepark. 

• Inwoners en lokale bedrijven bundelen 

de krachten om lokaal elektriciteit op 

te wekken.

• Lokale initiatieven dragen bij aan het 

versterken van de leefomgeving.

• Opbrengsten vloeien terug naar de 

lokale gemeenschap en worden 

gebruikt voor het ontwikkelen van 

natuurgebieden en het versterken van 

recreatiefuncties.



Scenario 3: Lokale kracht



Scenario 3: Lokale kracht

2030: 0,271 TWh

2050: 0,857 TWh



Effecten van elektriciteitsopwekking:
• Sluit aan op huidig beleid landschap.

• Lage investeringen en laag 

ruimtebeslag door gebruik van 

bestaande daken, gevels en 

parkeerplaatsen.

• Minste opwek en laagste CO2-reductie.

• Slechte aansluiting op bestaande 

landschappelijke kwaliteit door 

verspreide opstelling van zon en wind.

Scenario 3: Lokale kracht



Overzicht Duurzame 

Opwekking in 2050 (TWh):

Scenario Zon Wind Totaal

1. Landschap is leidend 0,748 TWh 0,426 TWh 1,174 TWh

2. Kop vooruit en verbonden 2,203 TWh 1,697 TWh 3,9 TWh

3. Lokale kracht 0,662 TWh 0,195 TWh 0,857 TWh

Huidige opwekking:
Zon: 0,164 TWh

Wind: 0,411 TWh

Additionele opwekking:

In aanbouw: 
1,50 TWh (zonne- en windenergie)



Waar is duurzame opwek van energie 
wel of niet kansrijk binnen de regio 
Kop van Noord-Holland, 
en waarom?



Deel 2 Aan de slag!

A. Carrousel langs de drie scenario’s 

[35 min]

B. In gesprek over voorkeuren + stickers 

plakken [30 min]

C. Bespreking per groep [15 min]

D. Plenaire bespreking





Welke bouwstenen uit deze scenario’s 

zijn passend voor uw gemeente / de 

deelregio Kop van Noord-Holland

NB: geen keuze voor één scenario.
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Passend?    Lokale kans is…
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Aan de slag!



Deel 3 Doorkijk naar vervolg





Naar een bod

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 3 

(deelregio): Van welke elementen vinden 

we dat ze sowieso / misschien / niet bij 

de deelregio passen? 

Concept RES in mei 2020 klaar en wordt 

gedeeld met alle atelier-deelnemers

45
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Back-up Sheets





Huidige proces 
concept-RES







Waarom een Regionale Energie 
Strategie?

• Nationale doelen: 49% CO2 uitstoot  

verlagen in 2030, doorkijk naar 2050

• Regionaal maatwerk om nationale 

doelen in te vullen: gedragen keuzes 

over de opwek met maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven en bewoners 
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• 6 Sectortafels

• Elke sector heeft een eigen doelstelling
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Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• RES = Sectortafels Elektriciteit & 

Gebouwde omgeving



Hoe rekenen we aan 

bouwstenen warmte?

Warmte onderdeel van energiesysteem:

• Woningen steeds meer elektrisch verwarmd

Maar: RES maakt geen keuzes voor warmtevoorziening

Om deze reden geen doorrekening als elektriciteit

Wel bouwstenen inzichtelijk gemaakt

• Isolatienorm

• Warmtetechnieken
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