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Onderwerp 

Advisering concept Regionale Energie Strategie 

 

Voorgesteld advies 

I. In te stemmen met de concept-RES NHN als eerste resultaat uit het regionale proces om te komen 

tot de RES 1.0, met als belangrijkste punten: 

a. Bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030, door de 

opwek van 4,2 TWh in de regio Noord-Holland Noord; 

b. De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie 

daarvoor als uitgangspunt te hanteren. De bij deze kaart  door de diverse colleges van 

burgemeester en wethouders geplaatste wensen en bedenkingen kunnen aan de orde komen 

in de lokale raadscommissievergaderingen. 

c. Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0 

II.        Volmacht te verlenen aan wethouder Heleen Keur, als lid van de Stuurgroep RES NHN namens de 

deelregio Kop van Noord-Holland, om de concept-RES met alle hierop ingediende reacties, wensen 

en bedenkingen aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies; 

III.        De mogelijkheid bespreken om te komen tot eventuele wensen en bedenkingen met een regionaal 

karakter. 
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Wettelijke grondslag 

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 

Startnotitie Regionale Energie Strategie NHN 

 

 

Kern van de zaak 

De gemeenteraden in de kop van Noord Holland hebben de colleges van B&W opdracht gegeven tot het 
opstellen van de regionale energiestrategie Noord-Holland Noord volgens afspraken in het nationale 
Klimaatakkoord. De concept-RES NHN is opgesteld volgens de kaders in de Startnotitie. 
Met de ondertekening van het nationale Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van 
de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) vormgegeven. Hiermee zet Nederland de volgende stap 
op de weg naar een totale energietransitie met als eerste ijkpunt in 2030 49% CO2 reductie ten opzichte van 
1990.,  
De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW hebben een meerjarige programmatische nationale 
aanpak met landsdekkende Regionale Energie Strategieën (RES) afgesproken. Daarbij is afgesproken dat de 
besluitvorming over de uitvoering van de RES plaatsvindt via het omgevingsbeleid van gemeenten, 
provincies en Rijk en via het beleid van de Waterschappen (o.a. waterbeleidsplannen). De regio Noord 
Holland Noord (NHN) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland en bestaat uit de 18 gemeenten van de 
deelregio’s Westfriesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar. De gezamenlijke opgave van deze 
dertig energieregio’s is om in 2030 35 TWh op te wekken met grootschalige wind- en zonne-energie op land. 
Lukt dit niet, dan wordt de nog ontbrekende hoeveelheid TWh over de dertig regio’s verdeeld op basis van 
een landelijke verdeelsystematiek. De concept RES voor NHN is de eerste stap in een energietransitie voor 
Nederland. Een proces waarin de gemeenteraden de komende decennia talrijke besluiten gaan nemen. 
 

 

Openbaarheid documenten 

Alle stukken zijn reeds gepubliceerd op https://energieregionhn.nl/   

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 9 september 2020. 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 

 

  

https://energieregionhn.nl/
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

 

 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

  



 

   

 
Advies aan de gemeenteraden 
 

 

 

Communicatie 

 

 

Bijlagen 

-  

 

 


