
Beantwoording vragen vanuit de VVD-fractie Hollands Kroon over de 

Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord 

De hieronder door de VVD Hollands Kroon gestelde vragen zijn beantwoord. De zienswijzen kunnen 

gedurende het RES-proces de komende maanden inhoudelijk aan de orde worden gesteld. 

In de startnotitie wordt de suggestie gewekt dat de RES een zeer technisch onderdeel uit het 

klimaatakkoord is. Dit frame is misplaatst. Het is juist uiterst politiek. Burgers willen weten wat hen te 

wachten staat en wat het hen kost.   

Tevens wordt er een strak tijdspad geschetst waarbinnen alles ‘maar even geregeld’ moet 

worden. Een overheid neemt nooit overhaaste beslissingen. Zeker bij dermate ingrijpend beleid, zoals 

hetgeen dat voortvloeit uit klimaatakkoord en de RES, mag dat niet het geval zijn.   

Ten slotte vergt de RES ontzettend veel afstemming en zijn alle partijen onderling van elkaar 

afhankelijk. Polderen is in dit proces belangrijker dan ooit.  

Enkele kritiekpunten op de startnotitie: 

1. Het rijk bepaalt hoeveel duurzame energie opgewekt moet worden in 2030 (TWH), de regio 

bepaalt hoe, met wie en waar dit ingevuld wordt.  

a. Het dikgedrukte dient expliciet te worden benadrukt en staat haaks op veel genoemde 

punten uit de startnotitie; 

b. Wat valt er onder het begrip regio en door wie wordt deze regio vertegenwoordigd; 

De RES is uiteindelijk het product van de regio NHN, waarin de 18 gemeenten, de 

provincie en het hoogheemraadschap als overheden vertegenwoordigd zijn, naast een 

groot aantal andere stakeholders. Om werkbaar tot een NHN-brede RES te komen wordt 

gestart met ateliers op deelregio niveau. Voor ons betreft dit de Noordkop, met de vier 

Noordkop gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap. 

c. Welke taak en vrijheden hebben de gemeenten in dit traject? 

De gemeenten coordineren samen met de provincie en het hoogheemraadschap het 

proces. Gezamenlijk wordt bepaald hoe dit proces eruit ziet, zoals beschreven in de 

Startnotitie. Vervolgens stellen de gemeenten de definitieve RES 1.0 vast, net als de 

provincie en het hoogheemraadschap. 

2. Het is aan de raad om de gemaakte keuzes in de RES te borgen in omgevingsbeleid. Goede 

positionering van de raad is daarom belangrijk. 

a. Hoe vindt deze positionering van de raad plaats? 

Raadsleden worden uitgenodigd om bij alle ateliers aanwezig te zijn, zowel bij de regionale ateliers in stap 

2 als bij de lokale verrijking in stap 3. In stap 3 is tevens de optie ingebouwd voor een oordeelvormende 

commissie- of raadsvergadering, dit kan elke gemeente zelf bepalen. Aan het eind van stap 3 (schatting 

eind januari) volgt nog een NHN-brede bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders. In stap 4 gaan de 

bestuurders van de drie deelregio’s de oogst van stap 3 samenvoegen tot 1 concept RES voor heel NHN, 

waarna deze in de colleges wordt vastgesteld. Parallel hieraan wordt dan ook een NHN-brede bijeenkomst 

voor raden georganiseerd waarin de concept-RES wordt gepresenteerd. Daarna volgt agendering in de 



gemeenteraden voor bespreking en meegeven van wensen en bedenkingen. De concept RES wordt dan 

met de wensen en bedenkingen vanuit alle raden opgestuurd naar het Rijk ter beoordeling. 

Na de beoordeling door het Rijk volgt het proces tot definitieve vaststelling van de RES 1.0. Hoe dit wordt 

ingericht is nog niet bekend en afhankelijk van de landelijke doorrekening door het Rijk. Een plan van 

aanpak voor de fase tot aan RES 1.0 zal toegevoegd worden aan de concept RES.  De vaststelling van de 

RES 1.0 gebeurt in elk geval door de raden (en Algemeen Bestuur HHNK en Provinciale Staten). 

3. Maatschappelijk draagvlak in dit proces is essentieel. Coproductie in samenwerking met 

inwoners, bedrijven en organisaties. 

a. Het beoordelen van draagvlak is essentieel in dit proces; 

Landelijk is veel aandacht voor het uitgebreide participatieproces dat de RES NHN 

doorloopt. 

b. Draagvlak voor meer windmolens in Hollands Kroon is zeer klein; 

c. Agrarische percelen dienen niet te worden gebruikt voor zonneparken, mondiale 

voedselvoorziening is van groter belang;  

d. Landschappelijke kwaliteit mag niet uit het oog worden verloren. 

4. Het woord kernenergie wordt niet eenmaal genoemd in de startnotitie van de RES.  

a. ‘Ecomodernisme’ is van essentieel belang. Blijven hangen in oude, niet rendabele, niet 

efficiënte vormen van ‘duurzame’ energie is compleet zinloos. Vooruitkijken naar 

innovaties mist in de startnotitie.  

5. Deze startnotitie kijkt vooruit op de ondertekening van het klimaatakkoord. 

a. Waarom zouden wij een startnotitie ondertekenen terwijl het klimaatakkoord nog 

helemaal niet ondertekend is? 

Omdat de tijd voor het opstellen van de concept RES beperkt is wordt de startnotitie nu 

alvast voorgelegd, zodat er na ondertekening Klimaatakkoord (voor de gemeenten is dit 

op 29 nov BALV van de VNG) geen tijd verloren gaat aan besluitvorming over de 

procedure. Voor wat betreft de politiek/inhoudelijke discussie lopen we niet vooruit, 

deze zal na ondertekening plaatsvinden. 

Het klimaatakkoord is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee heeft de 

regering haar handtekening onder het Klimaatakkoord gezet. Het is nu aan alle 

deelnemende partijen aan het Klimaatakkoord om de eigen bijdrage te doen in de 

uitvoering van het Klimaatakkoord. (10/9) is het Klimaatakkoord behandeld in de 1e 

kamer: https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20190910_ezk_lnv  

 op 3 juli is het Klimaatakkoord behandeld in de 2e 

kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/d

etails?date=03-07-2019#2019A03132 

6. Het opwekken van energie levert ook geld op. 

a. Economisch gezien biedt dit kansen (denk aan ECN). 



7. Het landelijke doel voor 2030 is 35 TWH.  

a. Regio NHN zit nu op 1,6 TWH duurzaam opgewekte energie. D.w.z. dat wij op dit 

moment al op 4,5% van de landelijke opgave zitten. 

8. Eén van de leidende principes is gebruik maken van bewezen technologie.  

a. Dit sluit innovatieve oplossingen nadrukkelijk uit! Innovaties zijn namelijk nog niet 

bewezen. 

b. Bewijzen gebeurt door de wetenschap en de wetenschap is geen onfeilbare autoriteit.  

9. Er zijn diverse stuurgroepen opgesteld die democratische legitimiteit missen.  

a. Denk hierbij aan maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de natuur- en 

milieudefensie, lokale duurzame energiebedrijven, etc.  

b. Waarom zijn de gemeenteraden niet betrokken in dit proces. Zij hebben immers een 

kaderstellende rol! 

Het inrichten van een programmaorganisatie zien wij niet als onderdeel van de 

kaderstellende rol van de raad. De programmaorganisatie voor de RES is zorgvuldig 

opgebouwd, met als doel om een goede en werkbare structuur te creëren, met 

betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders en een goede bestuurlijke 

vertegenwoordiging vanuit alle deelregio’s.  

De Startnotitie stelt over de Stuurgroep: “De Stuurgroep is gericht op de aansturing 

van het proces; ze bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het programma en is 

verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het programma RES NHN 

(zie pag. 7). Daartoe ziet de stuurgroep toe op de aanwezigheid van een voldoende groot 

draagvlak, door het vervullen van een ambassadeursrol richting de eigen organisatie, 

deelnemende overheden, stakeholders en samenleving. In de regionale 

portefeuillehouders overleggen vindt afstemming plaats over de voortgang van het 

proces en worden knelpunten geagendeerd. De stuurgroep neemt geen beslissingen 

namens de opdracht gevende overheden, maar valideert producten van de RES NHN en 

bereidt besluiten voor ten behoeve van besluitvorming door gemeenten, provincie en 

waterschap.” 

Dus: het mandaat blijft bij de raden/staten en AB 

10. De aanpak is dat de 30 deelregio’s allen een zgn. bod mogen uitbrengen hoe veel TWH (van de 

totale opgave, 35TWH) zij denken te kunnen behalen. 

a. Met de 1,6 TWH zit regio NHN al op 4,5% van de totale opgaven voor 2030 waarop wij 

nu al zitten. Dat betekent simpelweg dat wij niet meer hoeven te bieden.  

b. Neemt niet weg dat ondernemers te allen tijde duurzame energie mogen opwekken, 

alleen dient dit niet te worden opgedragen door de overheid. 

Namens de VVD-fractie Hollands Kroon, 

Wim Groot 


