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4 maart 2021



De komende maanden staan in het teken van 

de besluitvorming. Om dit te bevorderen richten 

we ons op:

• Bevestigen van de urgentie van de 

energietransitie (waarom een RES) en 

doelstelling voor 2030.

• Het proces en de status van de RES.

o ‘een ieder’ heeft kunnen en kan 

meepraten

o feiten en cijfers van de RES 1.0

o van RES 1.0 naar 2.0 e.v..

• De ‘stille middenmoot’ betrekken met feitelijk 

juiste informatie (via provincie)
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Uitgangspunten
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Inhoud

Kernboodschap: 

Met de RES 1.0 zetten gemeenten, provincie 

en waterschappen samen een volgende stap 

op weg naar een schone en duurzame regio

Basis RES-verhaal

- Urgentie en emotie toevoegen

- Rekening houdend met issues



Inzet middelen RES 1.0

• Publicatie opgemaakte PDF RES 1.0 op de website (incl. 
publieksvriendelijke samenvatting)

• Visualisatie proces RES 1.0
• Trailer/filmpje RES 1.0 (2-3 minuten)
• Video technische uitleg: wat staat er in de RES (presentatie 

vanuit studio door programmamanager)
• Artikelen op website: ‘Wat u in ieder geval over de RES 1.0 

moet weten’ en ‘De principes van de RES’
• Serie artikelen over participatie, weerstand en emotie (in 

aanloop naar besluitvorming)
• Q&A’s op de website
• Persbericht vanuit energieregio (verspreidingen onder regionale 

media) op 21 april (na eerste collegebesluit op 20 april)
• Nieuwsbrief en social media
• Persinterviews met regionale dagbladen
• Spread in NHD met verschillende bestuurders, stakeholders en 

jongeren over RES 1.0. Ook met feiten op een rij.
• De RES 1.0 toesturen naar stakeholders en indieners van de 

reacties (v.a. 21 april)



• Informatieavond/technische toelichting RES 1.0

Voor alle geïnteresseerden (‘een ieder’)

Woensdag 28 april (19.30-21.30 uur): NHZ

(Woensdag 21 april NHN)

 Aankondiging via sociale media, websites en 

Ingezonden Mededeling/advertentie in 

regionale dagbladen of online.

 Mail naar alle stakeholders/deelnemers 

bijeenkomsten (regionaal via energieregio, 

lokaal via gemeenten)

• Reflectiebijeenkomst RES 1.0 Noord-Holland 

breed

Voor raadsleden, Statenleden, algemeen besturen 

van de waterschappen.

Woensdag 19 mei, 19.30 – 21.30 uur
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Bijeenkomsten

Donderdag 25 maart, 15,00 - 17.00 uur

Kennissessie Procesparticipatie en financiële 

participatie

Voor ambtenaren betrokken bij het RES-proces, 

andere belangstellenden en volksvertegenwoordigers.

Donderdag 17 juni, 15.00 - 17.00 uur

Kennissessie Energie-infra

Voor ambtenaren betrokken bij het RES-proces, 

andere belangstellenden en volksvertegenwoordigers.

Check voor actuele informatie: 

https://energieregionhn.nl/agenda

Kennissessies

https://energieregionhn.nl/agenda


Betrekken van de stille 

middenmoot i.s.m. provincie

• In aanloop naar RES 1.0 Facebook 

berichten/polls via Jouw Noord-Holland van 

PNH/Facebook 

• Contentplan op thema’s/belangrijkste feiten 

(geen inhoud op gemeenteniveau).

• Jongerencommunicatie via PNH/Instagram

• Filmpje (met jongeren?) over de RES via 

Jouw Noord-Holland/NH Nieuws

• Kaart met toelichting/samenvatting RES 1.0 

• Artikel in &HollandMagazine



Tijdslijn afronden en 

besluitvorming RES 1.0 NHN

Feb ‘21

Mrt ‘21

Jul ‘21

Apr ‘21

Mei ‘21

Jun ‘21

5 feb – 24 feb: afronden teksten, kaarten en netimpact-analyse

19 feb: bestuurlijk afstemmingsoverleg NHN 

24 feb – 3 mrt: ambtelijke feedback

10 mrt: opleveren 1e concept RES 1.0

17 mrt: bestuurlijk afstemmingsoverleg NHN 

30 mrt: opleveren def. concept RES 1.0

20 april: collegebesluit

21 april: raadsinformatiebrief en publiceren concept RES 1.0

21 april: brede informatiebijeenkomst (voor een ieder) + optioneel per gemeente informatiebijeenkomst raad

mei: per deelregio regionale raadsinformatiebijeenkomst (informerend over RES 1.0 + afstemmen 

moties/amendementen)

19 mei: reflectiebijeenkomst RES 1.0 Noord-Holland (volksvertegenwoordigers)

eind mei / juni: raads / PS / ab besluit (inspreken bij vergaderingen)

- RRN (Noordkop): 20 mei

- Regio Alkmaar: 26 mei

- Regio Westfriesland: ntb
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1 meter RES-proces


