
Tijdens de vergadering van de RRN die op 12 september jl. is gehouden in Theater De Kampanje in 

Den Helder is gesproken over de startnotitie om te komen tot een Regionale Energiestrategie. Bij  de 

schriftelijke beantwoording van de daar gestelde vragen is per abuis geen aandacht is besteed aan 

die van de fractie van Groen Links Texel. Hieronder vindt u die alsnog. 

‘’Disclaimer: Deze startnotitie is opgesteld met de huidige kennis van de inhoud van- en opgave 

vanuit het Klimaatakkoord’’ – Pagina 4  

Vraag: Wat is de verwachting? In hoeverre kan dit nog veranderen?  

De inhoud van de opgave voor de RES is niet veranderd. Na de afronding van de startnotitie is wel de 

landelijke planning voor de RES gewijzigd, namelijk: 1 juni 2020 concept RES aanleveren en 1 maart 

2021 een vastgestelde RES 1.0 aanleveren. 

Het Klimaatakkoord is inmiddels behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is het 

Klimaatakkoord een feit en gaat het de fase van uitvoering in. Er komt geen officieel ondertekening 

moment voor het Rijk. Het is nu aan alle deelnemende partijen zelf om op hun eigen manier uiting 

aan hun commitment te geven.  

‘’In de aanloop naar 2030 worden zo min mogelijk onomkeerbare, belemmerende ruimtelijke 

besluiten of maatregelen genomen om de realisatie van de opgave voor de lange termijn 2050 

haalbaar te maken (bijv. door vaststellen van beperkend beleid).’’ – Pagina 10  

Vraag: wat betekend dit concreet?  

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. 

‘’De opgaven voor mobiliteit, industrie en agrarisch wordt niet uitgewerkt tot een strategie. De RES 

wordt wel integraal / in samenhang met deze deelgebieden opgesteld.’’-  Pagina 10  

Vraag: waarom niet ? 

Deze onderwerpen liggen niet op het bordje van de gemeenten. Ze worden elders uitgewerkt  
Wat wel gedaan wordt, is dat de andere opgaven worden meegenomen in het RES-proces. Dit houdt 
in dat de RES op een aantal momenten wordt doorgerekend door Netbeheer Nederland en PBL. In 
deze doorrekening nemen ze de energieverbruiken van de sectoren mobiliteit, industrie en landbouw 
mee. Op die manier worden de andere sectoren ‘meegenomen in de RES. In het Klimaatakkoord is 
voor de 5 sectoren als ‘opdracht aan de lokale/regionale overheden’ opgenomen: 

• Elektriciteit > opdracht is opstellen RES (1-6-2020 Concept RES en 1-3-2021 RES 1.0) 

• Gebouwde omgeving > opdracht is RES en TransitieVisieWarmte (eind 2021 vastgesteld) 

• Mobiliteit > opdracht is Regionaal Mobiliteit Plan, eind 2020 vastgesteld door regionale/lokale 
overheden 

• Industrie > geen opdracht, maar raakvlakken met RES. Lokale overheden kunnen initiatieven 
vanuit de sector stimuleren, mogelijk maken (vergunningen ed) 

• Agrarisch > geen opdracht, maar raakvlakken met RES. Lokale overheden kunnen initiatieven 
vanuit de sector stimuleren, mogelijk maken (vergunningen ed) 

Daarnaast worden tijdens het RES proces stakeholders gerelateerd aan de andere sectoren (bijv LTO, 
Glastuinbouw, ed) betrokken. 



Bij de begroting staat een communicatieadviseur begroot voor 0,5 FTE  die 85.000 kost. Is dat niet 

wat aan de hoge kant? - Pagina 21  

De RES regio Noord Holland Noord trekt in het proces samen op met de RES regio Noord Holland 

Zuid, beide RES-regio’s doorlopen hetzelfde proces. De provincie NH heeft 1 FTE 

communicatieadviseur in de arm genomen voor de ondersteuning van de 2 RES-regio’s. U heeft het 

goed gezien, de 85.000,- is voor 1 FTE. Dit juiste bedrag in de begroting moet dus 42.500,- zijn. De 

provincie NH neemt deze kosten overigens op zich, dit wordt dus niet betaald uit de Rijksbijdrage 

voor het RES-proces. 

Als ze een te laag bod hebben bij de opwekopgave, hebben ze dan wel een adequate reactie? Zoals 

ie nu beschreven staat vind ik hem heel dunnetjes. - Pagina 28  

De regio (18 gemeenten, provincie en waterschap) bepaalt het bod, welk aandeel zij invult van de 

landelijke opgave. Indien de concept RES-en van de 30 RES-regio’s met elkaar niet optellen tot de 

landelijke opgave van 35 TWh, dan zal het Rijk de resterende opgave gaan toewijzen aan RES-regio’s. 

Dit moet dan worden verwerkt in de RES 1.0. Hoe deze resterende opgave wordt verdeeld is nog niet 

bekend.  

De vastgestelde RES 1.0 (2021) wordt onder meer vertaald in de provinciale en gemeentelijke 

omgevingsvisies en - plannen. De RES heeft als tijdshorizon 2030, en wordt in een cyclus van 

minimaal elke twee jaar herijkt. De actualisatie van de RES (2.0 en verder) sluit daarmee aan op de 

cyclus van het actualiseren van het omgevingsbeleid. Binnen de Omgevingswet (die per 2021 ingaat) 

is voorzien in interventie instrumenten, indien de doelstellingen van de RES niet gehaald worden. In 

eerste instantie gebeurt dit in ‘goed overleg’. Als dat niet tot resultaten leidt dan zal het 

instrumentarium van de Omgevingswet worden ingezet om de opgave alsnog (tijdig) te kunnen 

realiseren (bijv. projectbesluit door Rijk of provincie).  

Er wordt bij de risico's over plan B gesproken, wat is plan B? Pagina 32 

Dit betreft een strategie wat te doen als één van de 20 overheden niet kan/wil besluiten (startnotitie, 

concept RES, RES 1.0). Het is een regionaal proces, waarvan besluitvorming in de afzonderlijke raden, 

PS en AB van het waterschap plaatsvindt. Eerst zal het (bestuurlijke) gesprek gevoerd worden, als dit 

risico optreedt. 

De oplossing voor een hoop geschetste problemen is communicatie, wordt die dan wel steengoed? 

Hebben we niet meer nodig? 

Communicatie is inderdaad een heel belangrijk aandachtspunt. Er lopen daarom verschillende 
communicatie acties: 

• De landelijke campagne ‘iedereen doet wat’, deze is onlangs gestart 

• Communicatie vanuit de RES NHN, gericht op het proces van de RES, zie 
https://energieregionhn.nl/ , LinkedIn en Twitter. Ook worden tijdens het proces meerdere 
informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen (raden, bestuurders, ambtenaren, 
stakeholders) georganiseerd. 

• Communicatie over de RES, energietransitie, ed. via de gemeentelijke kanalen. Elke gemeente 
vult dit zelf in. Vanuit het Programma RES NHN wordt hiervoor ondersteuning geboden. 


