
Reactienota RES NHN

Hoe is deze tot stand gekomen?

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Regionale Raadscommissie Noordkop

14 januari 2021



Hoe is de reactienota tot 

stand gekomen?

• 210 reacties (april – sept)

• Wensen en bedenkingen (sept – okt)

• De beantwoording door de gemeente(n) waar de 

reactie over gaat. 

• Wensen en bedenkingen en reacties leiden tot 

wijzigingen ten opzichte van de concept-RES.

• Collegebesluit 15 december 2020



Opzet reactienota

1. Inleiding

2. Samenvatting

3. Wijzigingen

Bijlagen:

i. Thematafels

ii. Beantwoording over proces, participatie en bod

ii. Beantwoording over energiebronnen en –dragers

iii. Beantwoording over uitvoering en overige zaken

iv. Beantwoording over zoekgebieden

v. Beantwoording wensen en bedenkingen provincie en 

waterschap

vi. Overzicht ontvangen reacties



Wijzigingen Kop NH
Hollands Kroon

• solitaire windturbine Wieringerwaard

• zon agrarische gronden

• IJsselmeer

Texel

• windenergie

De wijzigingen leiden tot een afname van het bod van de regio Kop 

van Noord-Holland van circa 0,37 TWh.
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Regio 
Alkmaar

0,1 0,4 0,5 -0,07 0,5

Westfriesland 0,2 1,0 1,2 -0,51 0,7

Kop NH 1,8 0,6 2,5 -0,37 2,1

Totaal 2,2 2,0 4,2 -1,0 3,2



Ontwikkelprincipes zonne- en windenergie

Energietransitie: kansen voor agrariërs

Ruimtelijke samenhang

RES in uitvoering (lokaal eigendom, stimulerend beleid)

Jongeren

Warmte uit water

Energie-infrastructuur

Innovaties (NHN)

Regionale samenwerking: van RES 1.0 naar 2.0 en verder

Naar aanleiding van:
• Bijeenkomsten
• Reacties, alternatieve visies, zienswijzen
• Wensen en bedenkingen

Co-creatie overheden en stakeholders
Oktober tot februari

Thematafels



Hoe verder?

Verwerken in RES 1.0

• Reactienota

• Uitkomsten thematafels

• Concretisering van de zoekgebieden, oa

• Vertaling inzichten Liander

• Initiatieven

• Participatie 

• Doorrekening van PBL en advies NP RES



Participatie ihkv de RES 1.0

7

Werkvormen concretisering 

zoekgebieden

Bijeenkomsten voor specifieke zoekgebieden

• Serious Games

• Ontwerpsessies / -studies inpassing

• Koppelkansensessies

• Visualisaties / animaties

Ondersteuning aan gemeenten vanuit programma 

organisatie

Niet alle zoekgebieden zullen verder uitgewerkt 

zijn in de RES 1.0 (prioritering)



Totaalproces RES 1.0

Stap 1
De opgave

In beeld 
brengen 
• huidige 

situatie
• potentie 

regio’s

Thematisch 
werkateliers

apr / jun ‘19

Stap 2
Scenario’s

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

Regionale 
werkateliers

okt / dec ‘19

Stap 3
Lokale 
verrijking

Lokaal 
verrijken van 
scenario’s.
Gemeente 
organiseert.

Lokale 
werkateliers

jan / feb ‘20

Stap 4
Naar Concept 
RES

• Concept RES kaart 
per deelregio

• Bestuurlijk 
afstemmen

• Colleges stellen 
concept RES vast 
en geven vrij  voor 
wensen & 
bedenkingen 
raden/PS/AB, 
toetsing en 
landelijke advies

feb / juli ‘20

Stap 5b
Concretisering 
zoekgebieden

Lokale werkateliers
okt ’20 tot vergunning

Stap 5a
‘Reactienota:  op weg naar 
RES 1.0’  
• Collegebesluit dec ’20

Thematafels
okt ’20 / feb ‘21 

Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, 
landbouw, mobiliteit

okt ’20 / feb ‘21

Aanleveren 
aan NP RES + 

PBL

9 okt ‘20

RES 1.0
1 juli ‘21

Startnotitie

Advies 
NP RES + PBL 

1 feb ‘21

Stap 6
Naar RES 1.0

• Uitkomsten 
5a, 5b en 5c 
verwerken

• Bestuurlijk 
afstemmen

• Besluitvorming 
raden/PS/AB

mrt/juni ‘21
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Concretisering zoekgebieden
• Plan van aanpak per deelregio
• Nadere onderzoek per zoekgebied
• Samen met belanghebbenden/inwoners

Thematafels
• Onderzoeksvragen
• Verkenning & oplossingen voor 

RES 1.0
• Met stakeholders

Proces tot RES 1.0 

Stap 5a: Reactienota
• December: besluit colleges
• Januari: regionale 

informatiebijeenkomsten (raden en 
20 jan breed publiek)

Okt-20 Feb -21Jan -21 Juli -21Apr -21Nov-20 Dec-20 Mrt -21 Mei -21 Juni -21

Besluitvorming RES 1.0
• Bestuurlijke afstemming NHN 

(met stakeholders)
• April: collegebesluit
• Mei/juni: raadsbesluit

RES 1.0
concept

RES 1.0

Mei

Reflectie-
bijeenkomst 

NH

April

Input 
ophalen 
vervolg-
proces



Wat doen we verder nog?

Kennissessies (voor ambtenaren, stakeholders en 

volksvertegenwoordigers)

❖ Zon op Parkeervoorzieningen

❖ Meervoudig ruimtegebruik

❖ RES irt omgevingsinstrumenten

❖ Financiële participatie

❖ Energie-infra en ondergrond

❖ Aquathermie en Geothermie

Rondom besluitvorming (voor volksvertegenwoordigers)

• Inspiratiesessies (zoals virtuele bustour) – voorjaar

• Reflectie-bijeenkomst NH - mei

• Raadsinformatiebrieven

• Website, social media



Rol van de raad

• Wensen en bedenkingen concept-RES

• Besluit RES 1.0

• Evt. amendementen / moties gaan over 

verankering in eigen beleid

• Juridische kaders: verankering RES in 

omgevingsbeleid

• Kaders voor uitvoering: RES borgen in 

uitvoeringsgericht beleid (bijv. financiële participatie, 

stimuleringsregelingen, fasering ed.)

• Voorjaarsnota 2022 ev (benodigde middelen, o.a. voor 

participatie)




