
Beantwoording raadsvragen CDA Hollands Kroon – Startnotitie RES NHN

A.s. donderdag behandelen we de startnotitie RES, welke daarna aan de raden 

wordt voorgelegd.

Het voorstel gaat uit van instemming, terwijl de notitie op bladzijde 6 spreekt over 

vaststelling, overigens na ondertekening van het Klimaatakkoord. 

Is het nu instemming of vaststelling?

Antwoord: De juiste formulering is opgenomen in het raadsvoorstel, dus instemming. De tekst op 

pagina 6 van de startnotitie is hier na opstelling van het uniforme raadsvoorstel niet op aangepast, 

omdat deze toen al in procedure was bij de provincie en het waterschap HHNK. Dit geldt ook voor de 

in de startnotitie opgenomen planning, de landelijke planning is aangepast nadat de startnotitie in 

procedure was.  

En waarom krijgen wij dit stuk al op de raadsagenda in september/oktober terwijl de 

startnotitie uitgaat van besluit raad na ondertekening Klimaatakkoord (december?). 

Antwoord: Oorspronkelijk was het de bedoeling de startnotitie pas na ondertekening van het 

Klimaatakkoord vast te stellen. Een half jaar na de ondertekening van het Klimaatakkoord zouden de 

RES-regio’s een concept RES op moeten leveren. In de zomer is de landelijke planning 

geconcretiseerd: de regio heeft tot 1 juni 2020 de tijd om een concept RES op te stellen en aan te 

leveren aan het Rijk. Vóór die tijd moet het participatie proces (18 gemeenten in NHN) en 

besluitvorming (vrijgeven concept RES met wensen en bedenkingen) hebben plaatsgevonden. Dit is 

een kort tijdspad.  Om geen tijd in het proces te verliezen is door de stuurgroep besloten de 

startnotitie toch al in procedure te brengen, maar dan onder voorbehoud van ondertekening van het 

Klimaatakkoord, zoals nu verwoord in het voorstel. Ook hier is de tekst van de startnotitie niet op 

aangepast omdat deze toen al bij de provincie en het waterschap in procedure was. In het proces is 

wel gewaarborgd dat de fase waarin de politiek/inhoudelijke afwegingen een rol gaan spelen, pas na 

ondertekening gaat starten. 

Ondertekening Klimaatakkoord: Op 3 juli 2019 is het Klimaatakkoord behandeld in de Tweede Kamer, 

op 10 september is het Klimaatakkoord behandeld in de Eerste Kamer. Eind november staat het 

Klimaatakkoord op de (extra) ALV-agenda van de VNG. Als de VNG-leden instemmen met het 

Klimaatakkoord geldt dit als ondertekening door de gemeenten. 

Waarom lopen we op de zaken vooruit?



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

voorgelegd, zodat er na ondertekening Klimaatakkoord 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. 

Betreft behoorlijk procedureel stuk.

De startnotitie is uitsluitend een procedureel stuk. De inhoud van de concept RES krijgt vorm tijdens 

het participatieproces. 

Als we teveel ons best doen met de daarbij behorende ruimtelijke ingrepen, lopen we 

het risico dat andere regio’s daarvan profiteren.

Deze afweging is nu niet aan de orde, de startnotitie betreft slechts de te volgen procedure. Tijdens 

het participatie proces wordt bepaald waar en hoeveel ruimte er is voor de opwek van duurzame 

energie. De regio bepaalt daarbij zelf de ambitie, met aandacht voor ruimtelijke inpassing. Er wordt 

ook gekeken naar de effecten van de ambitie, zoals bijvoorbeeld extra werkgelegenheid in de regio.  

Er is geen verplichting, dus waarom zo hard van stapel?  

Pas na ondertekening van het Klimaatakkoord hebben de RES-regio’s de verplichting om een RES op 

te leveren. Door nu alvast te besluiten over de startnotitie (onder voorbehoud van ondertekening 

Klimaatakkoord), kan direct na ondertekening Klimaatakkoord gestart worden met het 

participatieproces.  

We hebben ook nog geen zicht op rijksgelden voor wat betreft de uitvoering, gelden 

voor de totstandkoming van de RES lijken al niet voldoende?

Vanuit het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van de RES (proces kosten). Deze 

landelijke bijdrage is voldoende voor de totstandkoming van de RES, daarom zit bij de startnotitie 

geen financieel besluit. Daarnaast is de VNG in onderhandeling over de extra uitvoeringslasten voor 

gemeenten, als gevolg van het Klimaatakkoord. Hoe de extra uitvoeringskosten voor gemeenten 

(met name de kosten voor de wijkgerichte aanpak) er na 2021 uitzien (uitvoering RES 1.0 en Transitie 

Visie Warmte), is nog onzeker. Hiervoor wordt een artikel 2-onderzoek gedaan, dat voor 2021 gereed 

moet zijn. De uitkomsten worden door zowel de Rijksoverheid als de VNG overgenomen.  

Hoeveel leggen we als regio in de voorbereiding al toe op hetgeen we krijgen?



Voor de voorbereidingsfase hebben de 20 overheden met elkaar 200.000,- beschikbaar gesteld 

(gemeentelijke bijdragen uit bestaand budget), zie daarvoor bijlage 1 van de startnotitie. Daarnaast 

krijgt de RES-regio een landelijke bijdrage voor het opstellen van de RES (ca 510.000,- per jaar, voor 

de jaren 2019-2020-2021), tbv proceskosten, capaciteit, expertise, onderzoek e.d. (deze landelijke 

bijdrage is overigens niet voor uitvoeringskosten voor gemeenten). Vanwege het door de regio 

beschikbaar gestelde budget voor de voorbereidingsfase, zal de landelijke bijdrage voor het jaar 2019 

niet volledig besteed worden. Het restant zal worden ingezet in de jaren 2020 en 2021. De 

programma organisatie legt financiële verantwoording af aan de stuurgroep. Daarnaast moet 

verantwoording afgelegd worden aan het Rijk, over de besteding van de landelijke bijdrage en de 

bereikte resultaten. 


