


Agenda

Toelichting op concept-RES
- Inhoud (Odile)

- Kaarten (Ellen)

Proces en planning
- Wanneer zijn de raden aan zet?





Waarom een RES NHN?



Ambitie: Schone en duurzame regioOnderdeel van Klimaatakkoord: >> van fossiele naar hernieuwbare energie>> landelijke doelstelling = 35 Twh in 2030Regionale structuur warmte



Hoe is de RES tot stand gekomen?



1.500 deelnemers47 bijeenkomsten Inwoners



Op de kaart

Globale zoekgebieden

1: Uit technische analyse

Ambitie van de regio

2: Uitkomsten lokale en 

regionale ateliers

3: Bestuurlijke haalbaarheid

●Richtinggevend

●Dynamisch

Vanwege schaal: niet alle 

initiatieven op de kaart



Waar niet?Waar wel?
• Zon op dak, parkeerterreinen en 

geluidschermen

• Zon en wind op/rond bedrijventerreinen

• Zon en wind op/nabij water (IJsselmeer, 

Noord-Hollands Kanaal)

• Zon tussen windturbines

• Spoorweg Obdam-Hoorn en

Heerhugowaard-Den Helder

• A7, N9 en N8

• Afsluitdijk

• Cultuurhistorische landschappen

• Natuurgebieden

• Duinen

• Open landschappen

• Wind dichtbij woongebieden



Kaarten



Totaal NHN:
1.201 ha zon op water/land

275 ha zon op dak
75 windturbines (3 mw)







Aandachtspunten



Oog voor landschappelijke kwaliteiten



Infrastructuur en opslag



Dubbel ruimtegebruik



Koppelkansen: biodiversiteit, bodemdaling, 



Leefbaarheid: afstand tot woongebieden



Nieuwe/innovatieve technieken, 
kansen voor economie



Participatie! Ook door jongeren



Doel

Bovengemeentelijke warmtebronnen en 

warmtevraag koppelen

Regionale structuur warmte

Conclusie

Weinig grote restwarmtebronnen > 

lokale oplossingen (TVW)

Kansen

Thermische energie (TEO, TEA, TED) en 

geothermie

Omgevingswarmtebronnen



Conclusie

Aanbod concept-RES zorgt voor behoorlijke uitdagingen om 

netwerk tijdig, betaalbaar en met beperkte

maatschappelijke impact te realiseren.

Netwerk impact analyse

Vertrekpunt

Zie netwerk niet als beperking, maar als kans. 

Want overal zal het net uitgebreid worden. 



Netwerk

• Conclusie: behoorlijke uitdagingen zorgt om het netwerk 

tijdig, betaalbaar en met beperkte maatschappelijke 

impact te realiseren. 

• Vertrekpunt: netwerk niet als beperking, maar als kans te 

zien. Want: overal zal het net uitgebreid worden.



Proces en planning



Stap 1
De opgave

In beeld brengen
•huidige

situatie
•potentie

regio’s

Thematische
ateliers

apr / jun ‘19

Stap 2
Scenario’s

Per deelregio 3 
scenario’s maken
(2 ateliers per 
deelregio)

Regionale
ateliers

okt / dec ‘19

Stap 3
Lokale
verrijking

Lokaal verrijken
van scenario’s. 
Gemeente 
nodigt uit en 
bepaalt de 
werkvorm

Lokale ateliers

jan / feb ‘20

Stap 4
Naar concept RES

• Concept RES kaart
per deelregio

• Bestuurlijk
afstemmen

• April: concept RES 
openbaar

• Juni: colleges 
stellen concept 
RES vast en geven
vrij voor wensen
& bedenkingen, 
reacties
deelnemers en 
landelijk advies

feb / juni ‘20
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Stap 5a
Collegebesluit: aanpassingen n.a.v. 
reacties, wensen & bedenkingen

okt ’20 / jan ‘21

Stap 5b
Concretisering zoekgebieden
Eerste stap in langjarig proces tot
vergunningsverlening

okt ’20 tot vergunning

Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, landbouw, 
mobiliteit

okt ’20 / feb ‘21

Stap 6
Naar RES 1.0

• Uitkomsten 5a, 
5b en 5c 
verwerken

• Bestuurlijk
afstemmen

• Besluitvorming
raden/PS/AB

mrt / juni ‘21

Aanleveren 
aan Nationaal 
Programma 

RES

1 okt ‘20

Startnotitie

RES 1.0

1 juli ‘21



Wensen & bedenkingen
toetsing onder deelnemers

• Raden, Staten, AB besluiten over 

wensen en bedenkingen

• Toetsing onder deelnemers

regionale en lokale ateliers

• Uitkomsten als bijlage bij concept 

RES, t.b.v. beoordeling door 

Nationaal Programma RES



Stap 5a – Reactienota

• Verwerking wensen en 

bedenkingen, en uitkomst toetsing 

deelnemers (multidisciplinair 

schrijfteam en 

stakeholdersbijeenkomsten)

• Colleges stellen reactienota NHN 

vast

• Bespreking in commissie raden, 

staten en AB, incl. advies NP RES 



Stap 5b – Concretisering 
zoekgebieden

• Gemeente/deelregio is in the lead, 

participatie op maat

• Nadere analyse zoekgebieden

(gebiedspaspoort)

• Procesafspraken tussen overheden, lokale

stakeholders, belanghebbenden, 

initiatiefnemers

• Ondersteuning door experts consortium en 

participatiecoalitie

• Raadsleden welkom bij

(start)bijeenkomsten



Stap 5c – Relatie met andere 
klimaattafels: industrie, 
landbouw en mobiliteit

• Afstemming met andere sectoren

• Update feiten en cijfers



Stap 6 – Naar RES 1.0

• Opbrengst stap 5a, 5b en 5c verwerken

• Bestuurlijk afstemmen

• Raden, PS, AB stellen voor 1 juli 2021 de 

RES 1.0 vast

Stap 6
Naar RES 1.0

• Uitkomsten 5a, 
5b en 5c 
verwerken

• Bestuurlijk
afstemmen

• Besluitvorming
raden/PS/AB

mrt / juni ‘21



Wanneer Wat Wie

Juni 2020 Besluit concept-RES College

September 2020 Besluit koers van college richting 

RES 1.0 / Wensen en 

bedenkingen 

Gemeenteraad 

Oktober 2020 Aanleveren concept Nationaal Programma RES 

Januari 2021 Besluit aanpassingen concept-

RES n.a.v. wensen en 

bedenkingen

College

Mei 2021 Besluit RES 1.0 College

Juni 2021 Besluit RES 1.0 Gemeenteraad 



Andere

klimaattafels

Landbouw

LTO: Energieneutraal in 2030. Opwek op daken en met 

boerderijmolens. Landbouwgrond ‘geen kleurplaat’, natuur en 

landbouw in synergie laten opereren. Belemmering: netwerk en 

regelgeving boerderijmolens.

Industrie

Port of Den Helder: Waterstof is kans. Van blauwe naar groen.

Datacenters: Groei in aantal. Grote energievraag / potentie als
warmtebron

33



Dank voor jullie aandacht!



Relatie met 

andere 

sectoren

Arbeidsmarkt en scholing

Compleet kennissysteem: TNO-ECN,  Hogeschool Inholland Alkmaar en de ROC’s Horizon, 

Clusius en Kop. Convenant Arbeidsmarkt NHN met 34 partijen.

Economie

Bedrijventerreinen: Grote potentie middels gezamenlijke aanpak energiemaatregelen. 

Samenwerking overheid (nu: Ontwikkelingsbedrijf NHN) en ondernemers.
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Pauze van 10 minuten 
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CONCEPT RES 

‘DUURZAAM LEEFBAAR
VERSIE MEI 2020

‘’Het kan anders’’

Presentatie Kor Buitendijk aan beeldvormende vergadering Raad Hollandskroon 19 mei 2020

HET PLAN

1. ‘’Zon op grote daken 

2. 70 bestaande windturbines re-poweren

max.10-15 meter hogere turbines

Energieparticipatie omwonenden

3. Zonne-zandbanken op IJsselmeer

Geen belemmering landbouw

Natuurontwikkeling + Zonne-energie

Kustontwikkeling - Recreatie



2 te onderzoeken scenario’s van zonnezandbanken



Hollands Kroon met de actuele stand van 

gerealiseerde zon op dak projecten (agrarisch, 

bedrijventerreinen). 

De groene stippen zijn gerealiseerd, de blauwe 

(nog) niet.

Beschikbaar zijn ruim 800 grote daken (>1000m2) 

met een oppervlak van 190 ha. 

Daarop zou in totaal 200-300 GWh uur aan 

duurzame energie kunnen worden opgewekt. 

Dat staat gelijk aan 20 - 30 windturbines!

Een rendabele investering van zon op dak die in 

ca.7 jaar door de ondernemers is terugverdiend.

En dit is onderdeel van een actie-plan.

Er moet dus veel meer gebeuren dan nu! 

Uitbreiding netwerk Liander geeft prioriteit  aan 

zon op dak.

‘’Zon op Grote Daken >1000m2’’

‘’Hollands Kroon in zonneatlas’’  mei 2020



GWh GWh GWh GWh

hectares of turbines 2030 2030 hectares of turbines 2030 2030

RES-bod 2030  NHN Wind- en Zon 1876 2.024

waarvan:

Energieopwekking Zon op grote daken ±30% 612 936 ±14% 275 418

Energieopwekking op Water ±2% 900 ha 900 ±1% 311 ha+38 windturbines 706

Energieopwekking op Land 60 ha zonneweiden 40 870 ha+37 windturbines 869

Energieopwekking op Parkeerplaatsen/Geluidsschermen 31 31

Repoweren bestaande windturbines 70 stuks p.m.

Energieakkoord 2013 2200 2200

waarvan:

Windenergie (Opgave Nationaal RES, Analysekaarten 2019) 1900 1900

Zonne-energie (Opgave Nationaal RES, Analysekaarten 2019) 300 300

Totaal Energieopwekking Noord-Holland Noord 2030 4076 4224

Oppervlak IJsselmeer Noord-Hollands deel ca. 37.200 ha

Oppervlak Markermeer Noord-Hollands deel ca 5.400 ha

Totaal                                                                   ca. 42.600 ha

''Duurzaam Leefbaar'' mei 2020 Voorlopige Concept RES Stuurgroep'' 15 april
Duurzaam Leefbaar                                                     RES Stuurgroep

30 %  ‘Zon op grote Daken’

Geen nieuwe windturbines op land of water

Handhaven 600 meter minimum afstand

70 stuks beperkt re-poweren (10-15 meter hoger)

met Energieparticipatie

Geen zonneweiden op landbouwgrond

900 ha zonnezandbanken op IJsselmeer (2% oppervlak)

Zes Zoekgebieden  voor zon alleen in IJsselmeer

Geen aansluiting op laag spannings netwerk  maar Tennet

Groeiend (maatschappelijk) Draagvlak

14% ‘Zon op grote Daken’

75 nieuwe windturbines op land (37) en water(38)

Loslaten 600 meter minimumafstand tot woningen

70 stuks bestaande windturbines re-poweren

900 zonneweiden op landbouwgrond

311 ha zonnepanelen op IJsselmeer (1% oppervlak)

Ca. 60 zoekgebieden/projecten versnippert over NHN

Ingrijpende investeringen in laagspanningsnetwerk 

Geen draagvlak bij  (meste) bewoners

DE TWEE RESSEN VERGLEKEN

70 st.    10-15 m.      Energieparticipatie                                                 



CONCEPT RES 

‘DUURZAAM LEEFBAAR
VERSIE MEI 2020

‘’Het kan anders’’

Presentatie Kor Buitendijk aan beeldvormende vergadering Raad Hollandskroon 19 mei 2020





RES Hollands Kroon 

1 TWH = 1 miljard kWh = 285.000 huishoudens van 3500 kWh/ jaar

Hollands Kroon = 48.000 inwoners / 2 = 24.000 huishoudens

Windmolens Stuks TWh/jaar 

Vatenfall/ECN 99 1.03

Agro sector+Medemblik 88 0.34

Totaal 187 1.37

Opties: 

Repower agro naar 1MW 9 0.04

Repower agro naar 2MW 46 0.19

Zon bij wind agro 120hectare 0.12 

Zon op dak agro 30% 175 0.109

Kleine windmolens agro 488 0.02

Contactgegevens: T. de Wit – LTO Hollands Kroon/Duurzame energie

Tomdewit60@hotmail.com

mailto:Tomdewit60@hotmail.com


RES  

NHN
Participatiecoalitie Noord-

HollandSamen de energietransitie laten slagen



Vereniging Energie coöperaties- en Initiatieven 

Noord-Holland

► 79 Energiecoöperaties en initiatieven

De Participatiecoalitie Noord-Holland

► Opdracht vanuit Klimaatakkoord
► Ondersteuning Nationaal Programma RES
► Landelijke structuur NMF’s en Energie Samen

Taken: 
1. Participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering
2. Zorgvuldige inpassing, aandacht natuur / landschap
3. Invulling 50% in eigendom lokale omgeving, ook voor lage 
inkomens

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

► Ruim 130 regionale en lokale natuur- en 

milieuorganisaties

Participatie in het DNA



De Participatiecoalitie Noord-Holland

versus de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland

► “Participatiecoalitie NH+”

► Gelegenheidscoalitie met oa:
► Economisch Forum;
► LTO Noord;
► Thuis Boven Amsterdam
► Dorpswerk NH
► Onderwijsinstellingen in NHN

► Doel: maatschappelijk positieve bijdrage aan energietransitie naast traject RES
► Ambities, drempels en hulpvragen in kaart brengen
► ‘’Energiedeals’’



De Participatiecoalitie Noord-Holland

Grote zorgen over landschap en natuur

► Milieu- en natuurorganisaties hebben tbv de RES 
aangegeven waar wel en geen ruimte is – vanuit 
perspectief van natuur en landschap.



De Participatiecoalitie Noord-Holland

Zorgen over inpassing in Landschap en Natuur



1. Verkennen draagvlak en ondersteunen zoekgebieden-aanpak RES

2. Verkenning per vastgesteld zoekgebied [situatiebeeld]

Bij voldoende draagvlak en 
projectinitiatieven

Bij onvoldoende draagvlak en 
projectinitiatieven

3. Ondersteunen 

projectinitiatieven tot realisatie
Draagvlak blijven vergroten

Situatiebeeld per gebied

• Interesse

• Weerstand

• Type opwek

• Lokaal eigendom

• Voorwaarden en mogelijkheden

• Partijen die het willen realiseren (o.a. gemeente, coöperatie, 

ontwikkelaar, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, 

ondernemers, burgers)

• Globaal schetsontwerp

• Participatiekansen en belemmeringen

• Globale financiële haalbaarheid

• Randvoorwaarden voor succes

• Noodzakelijk beleid van gemeente, provincie, (rijk), 

netbeheerders

Voorstel: zoekgebieden aanpak



Evaluatie RES-proces: 4 adviezen over Participatie richting RES NHN 1.0
► Participatiecoalitie Noord-Holland: Principes en Ideaal Gebiedsproces
► Memorandum energiecoöperaties en agrarische-grondeigenaren
► Handreiking lokaal eigendom in beleid 
► Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Websites:
► www.coalitieduurzameenergienh.nl
► www.participatiecoalitie-nh.nl

Contactgegevens: manuel.denhollander@veinh.nl; 0681644405

Handige links en meer informatie

http://www.coalitieduurzameenergienh.nl/
http://www.participatiecoalitie-nh.nl/
mailto:manuel.denhollander@veinh.nl


► Uitnodiging om per conference call van gedachten te wisselen over de RES NHN

► Uitnodiging voor een Masterclass ‘50% lokaal eigendom’ (co-host PC NL) in juni

► (Virtuele bustour in de maak)

De Participatiecoalitie Noord-Holland

Activiteiten in de pijplijn


