
Vragen van Texels Belang naar aanleiding van de bespreking van de Startnotitie RES 

in de Regionale Raadscommissie, inclusief antwoorden. 

1. pagina 10, onder paragraaf 2. Leidende principes voor de RES, 3e alinea: 
“In de aanloop naar 2030 worden zo min mogelijk onomkeerbare, belemmerende 
ruimtelijke besluiten etc.” 
Vraag 1: Wat wordt hiermee bedoeld? 
Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisie voor de 
gemeenteraad? 

Dit houdt in dat bij het vaststellen van ruimtelijk beleid in de gemeente de komende jaren 

terdege rekening gehouden moet worden met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de 

RES. Dit geldt ook voor de omgevingsvisie, waar de gemaakte keuzes in de RES opgenomen 

moeten worden. 

2. pagina 10, onder Algemeen leidende principes, 3e puntje: 

“De opgaven voor mobiliteit, industrie en agrarisch wordt niet uitgewerkt tot een 

strategie. De RES wordt wel integraal/in samenhang met deze deelgebieden opgesteld.” 

Vraag 2: Wat wordt hiermee bedoeld, aangezien we de opgaven voor deze onderdelen 

niet kennen, laat staan hoe we in de gemeentelijke planvorming hier dan rekening mee 

moeten gaan houden? 

De opgaven voor mobiliteit, industrie en de agrarische sector zijn aan aparte 

‘klimaattafels’ behandeld en kennen hun eigen spoor in de uitvoering. Binnen het RES-

proces worden geen strategieën gemaakt voor deze opgaven. Eind 2020 moet er een 

Regionaal Mobiliteitsplan zijn vastgesteld, dit loopt een eigen proces. Voor de opgaven 

‘Industrie’ en ‘Mobiliteit’ staan de gemeenten niet aan de lat, de sectoren zelf moeten 

met hun opdracht aan de slag. Overheden kunnen de initiatieven van deze sectoren wel 

faciliteren, in bijvoorbeeld regelgeving en vergunningverlening. In het Klimaatakkoord 

staan alle opgaven opgesomd. Daarin is de productie van duurzame elektriciteit in 

combinatie met de opgave om de gebouwde omgeving te verduurzamen samen naar de 30 

RESsen geadresseerd. De gemeenschappelijke gemeenten in de 30 regio’s moeten hier 

invulling aan geven.  

3. pagina 10, onder Algemeen leidende principes, 5e puntje: 
“…. Tot 2030. De RES wordt geborgd in het omgevingsbeleid …. en geactualiseerd.” 
Vraag 3: Betekent dit dat de RES verplicht moet worden opgenomen in de 
omgevingsvisie, die de gemeenten voor 2021 moeten opstellen? 
In de nog op te stellen omgevingsvisie staan mogelijk meerdere ambities van de gemeente 
genoemd.  
Vraag 4: Heeft de gemeenteraad nog zeggenschap over de afweging van de ambities in de 
omgevingsvisie en de weging van de RES-ambities bij conflicterende ambities? 

Wat de opgave voor Texel uiteindelijk wordt zal in een later stadium duidelijk worden. Er 

wordt gestart met een regionaal bod, waarin de regio aangeeft wat haar bijdrage zal zijn. 

Wanneer de opgetelde biedingen (30 RES-regio’s) voldoen aan de landelijke 

uitgangspunten, dan worden deze verder op lokaal niveau uitgewerkt en in de 

omgevingsvisie opgenomen. Wanneer het totaal van de biedingen hieraan niet voldoen dan 

kan het rijk aan diverse regio’s het verzoek doen tot een hogere inspanning te komen.  



In de RES wordt gezamenlijk gezocht naar een ‘overdimensionering’ van de opwekopgave, 

ervan uitgaande dat een aantal opweklocaties de eindstreep niet zullen halen. Ook zal 

tijdens het RES-proces gekeken worden naar ruimtelijke inpassing en effecten van opwek-

locaties. De RES legt bestuurlijke keuzes/ambities vast, de uiteindelijke ruimtelijke 

borging zal integraal in de omgevingsvisie/omgevingsplan gebeuren. 

Wanneer de keuzes uit de RES niet worden geborgd in omgevingsbeleid, zal dit resulteren 

in ‘niet realiseerde energieprojecten’. Dit zal tijdens de 2-jaarlijkse monitoring en 

actualisatie van de RES (RES 2.0 e.v.) naar voren komen. Met als gevolg dat in de volgende 

RES (RES 2.0) gezocht moet worden naar extra opwek locaties, om de 35 TWh in 2030 te 

kunnen halen. Wanneer een regio achterblijft in de realisatie van de bijdrage aan de 

opwek van duurzame energie, kan het via instrumenten uit het Omgevingsrecht (een 

aanwijzing van Rijk of Provincie) worden opgelegd. 

4. pagina 10, onder Leidende principes voor ‘kwantiteit RES’: 
“Biomassa is onder voorwaarde duurzaam (bijv. teelt en verwerking in de regio)”
Bij de gemeente Texel is in de huidige bestemmingsplannen vastgesteld dat teelt voor 
biomassa niet toegestaan is. Dit conflicteert dus met ons vastgesteld beleid.  
Vraag 5: Bent u met ons eens dat dit dus conflicteert met het beleid op Texel? 
(Zo ja, dan gaan wij via een amendement voorstellen dit Leidende principe te laten 

vervallen.) 

Het woord teelt wekt hier verwarring. Er is hier sprake van restafval van geteelde 

producten. Biomassa is niet duurzaam als het materiaal over grote afstanden vervoerd 

moet worden. Op Texel zou biomassavergisting zoveel mogelijk moeten plaatsvinden met 

restafval dat van het eiland zelf afkomstig is. Dan is er geen sprake van een conflict met 

Texels beleid. 

Overigens staat in het Klimaatakkoord dat de opgave (35 TWh) leidend moet zijn bij de 

uitwerking van de RES. Van te voren is duidelijk dat niet alle bestaande afspraken op 

lokaal en regionaal gebied volledig in stand zullen kunnen blijven, hier en daar zullen 

aanpassingen nodig zijn. 

5. pagina 11, onder Leidende principes voor ‘kwaliteit RES’, punt 3: 
“Zorgen voor ruimtelijke kwaliteit, door o.a. …’.” 
Vraag 6: Wat wordt bedoeld met “ruimtelijke kwaliteit”? 
Vraag 7: In deze startnotitie wordt ruimtelijke kwaliteit gelijkgesteld aan  meervoudig 
ruimtegebruik. Is dat niet een te beperkte blik op ruimtelijke kwaliteit? Ruimtelijke 
kwaliteit gaat ook over landschap en leefomgeving. Wordt dit wel voldoende geborgd? 

Meervoudig ruimtegebruik is een methodiek om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Terecht geeft u aan dat ruimtelijke kwaliteit meer is dan dat. Het 

participatieproces rond de RES geeft voldoende waarborgen om de kwaliteit van het 

landschap en de leefomgeving te garanderen. Op pagina 22 onder het kopje samenwerking 

met ruimtelijke ontwerpers wordt hier dieper op ingegaan. 

6. pagina 23 (bijlage 2 Uitwerking proces aanpak) onder Stap 1 Overzicht leidende principes, 
2e bolletje: 
“Meervoudig ruimtegebruik of het tijdelijk inzetten van ruimtelijke pauzegebieden.” 
Vraag 8: Wat zijn ruimtelijke pauzegebieden? 



Gebieden die tijdelijk niet worden gebruikt, maar bijvoorbeeld wachten op een 
woningbouwontwikkeling over een aantal jaren. Deze zijn soms goed geschikt te maken 
voor opwekking van energie met zonnepanelen. 

7. pagina 23 (bijlage 2), onder Stap 1 Overzicht leidende principes, 3e bolletje: 
“Maximale benutting energiepotentieel: maximaal gebruik maken van de mogelijkheden 
die er zijn, ongeacht inpassing en kosten.” 
Vraag 9: Is met dit leidende principe nog een belangenafweging en beslissing in de 
gemeenteraad mogelijk? 

De leidende principes die in de bijlage als voorbeeld toegelicht zijn, zijn anders dan de 
‘leidende principes’ zoals genoemd onder H2. Dit is verwarrend. De leidende principes 
onder H2 vormen de kaders voor het RES-proces. De leidende principes zoals beschreven 
op p23 staan hier los van. 
Er is hier sprake van een voorbeeld van een leidend principe. In deze regio zou dat anders 
kunnen zijn. In stap 1 wordt een groslijst van leidende principes verzameld, met inbreng 
vanuit de lokale overheden en regionale stakeholders. Deze leidende principes worden 
o.a. gebruikt om in stap 2 voor de deelregio’s (Kop NH, Westfriesland, Alkmaar) 3 
scenario’s  te ontwikkelen. Ook deze stap gebeurt met inbreng van de lokale overheden 
en regionale stakeholders. Dit participatieproces zorgt ervoor de leidende principes en 
scenario’s passend zijn voor de deelregio. 
Omdat bij de energietransitie regionaal, provinciaal en zelfs op landelijke schaal wordt 
samengewerkt, wordt de invloed van de gemeenteraad minder. Samen zal er gewerkt 
moeten worden aan de doelstellingen die landelijk zijn vastgelegd en waarmee de VNG 
namens de gemeenten heeft ingestemd. 

8. Energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet duurzaam op te wekken. 
In de voorliggende concept-startnotitie RES wordt hier geen aandacht aan besteed. 
Er worden geen voorstellen gedaan om toename van de vraag naar energie af te remmen 
of te stoppen. 
Vraag 10: Waarom is dit geen onderdeel van de RES? 
De RES stelt doelen voor 2030 met een doorkijk naar 2050. Zonder een vorm van borging 
van de berekende groei aan energie heeft de RES een open einde. 
Vraag 11: Hoe kunnen we voorkomen dat de RES zich ontwikkelt tot een steeds grotere 
opgave in de toekomst? Is dit eigenlijk niet een essentieel onderdeel van de RES? 

In de concept-startnotitie worden alleen voorstellen gedaan over het proces om te komen 

tot de eerste Regionale Energiestrategie. Het doel is duidelijk: 35 TWh duurzame energie 

in 2030. Bij de berekening van deze landelijke opgave is uitgegaan van een landelijke 

trend van energiebesparing. De RES gaat dus over de opwek van voldoende duurzame 

energie op land, met bestaande technieken. Het is daarom ook logisch dat u geen 

voorstellen leest over energiebesparing. Overigens deelt het college uw mening dat 

energiebesparing een heel belangrijke andere kant van dezelfde medaille is. In het 

Klimaatakkoord wordt overigens ook rekening gehouden met een grote mate van 

energiebesparing. 

Onderstaand nog een tweetal vragen namens de fractie van Texels Belang met betrekking 

tot de Startnotitie RES. 

1. Wat zijn de momenten waarop de raadsleden (actief) geïnformeerd worden en op welke 

momenten zijn de raadsleden beslissingsbevoegd? 



Momenten tot concept RES: 

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). 

2. Wie bepaalt uiteindelijk wat de zoekgebieden zijn? 

De zoekgebieden volgen uit het proces met alle betrokken stakeholders en overheden. De 

vaststelling van de definitieve RES 1.0 met daarin de zoekgebieden gebeurt door de 

gemeenteraad, provinciale staten en het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. 

De fractie van Texels Belang 


