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Voorstel raad 
 

Nummer Contact en vragen via 

         Technischevragen@hollandskroon.nl 
Portefeuillehouder  

 Th.J. Meskers   
  

 

Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 
 

1 oktober 2020 14 juli 2020 

 

Onderwerp 

Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en wensen en bedenkingen 

 

Kern van het voorstel 

De concept-RES NHN is opgesteld. Het college heeft wensen en bedenkingen op de concept-RES. Na het 

vaststellen of amenderen op deze wensen bedenkingen worden deze meegestuurd naar het Nationaal 

Programma RES.  

  

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met de geformuleerde wensen en bedenkingen voor de zoekgebieden (zie bijlage I) in de 

concept-RES NHN te verstaan:  

a. zoekgebied ’06 IJsselmeer’ vrij te houden van windturbines; 

b. zoekgebieden ’08 A7’, ’09 Wieringermeer’, ’10 Spoorweg Heerhugowaard – Den Helder’ en ’12 

N248’ vrij te houden van grondgebonden zonne-energie op agrarische gronden; 

c. vasthouden aan het uitgangspunt van de regio dat ‘zon en wind op agrarische percelen geen optie 

is’, ook niet bij het voordeel van cable-pulling. 

 

 

Wettelijke grondslag 

N.v.t.  
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 raad besluit: 

 
 
 
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 september 2020. 
 
 
 
Griffier                                                                            Voorzitter 
J. Klopstra                                                                       A. van Dam 

 

Aanleiding 

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. Om dit te 

bereiken zijn vijf klimaattafels opgericht die gaan over: Duurzame elektriciteitsopwekking, Gebouwde 

omgeving, Landbouw en landgebruik, Mobiliteit en Industrie. Deze tafels dekken gezamenlijk 

duurzaamheidsopgave van Nederland.  

 

Voor de uitwerking van de tafels Elektriciteit en Gebouwde omgeving hebben de koepelorganisaties VNG, 

IPO en UvW een meerjarige programmatische nationale aanpak met 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). Om te komen tot de RES 1.0 hebben de koepelorganisaties gepleit voor een bottom-

up proces als uitgangspunt. In de Startnotitie is dit geformuleerd als: ‘zorgen voor maatschappelijk draagvlak 

door zorgvuldige participatie bij de totstandkoming van de RES’. 

 

De regio Noord-Holland Noord (NHN) is één van de dertig RES-regio’s van Nederland en bestaat uit de 18 

gemeenten van de deelregio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar. De gezamenlijke 

opgave van deze dertig regio’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. 

 

Uit regionale en lokale ateliers zijn in totaal zestien zoekgebieden voortgekomen voor de regio Kop van 

Noord-Holland. Zes hiervan liggen er in Hollands Kroon. Door recente (politieke) ontwikkelingen is een aantal 

van deze zoekgebieden niet wenselijk. In het proces van wensen en bedenkingen wordt uitgesproken wat 

niet mogelijk is. Dit biedt houvast richting het concreter maken van zoekgebieden richting de RES 1.0  
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Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Bijdragen aan de energietransitie met het voorlopige aanbod van 4,2TWh verdeeld over 60 zoekgebieden in 

Noord-Holland Noord, waarvan 2,2TWh reeds gerealiseerd of gepland is, waaronder Windpark 

Wieringermeer.   

 

Motivering per voorgesteld besluit 

Voor zoekgebied ’06 IJsselmeer’ ziet het college geen mogelijkheid voor windturbines. Volgens het college 

heeft Hollands Kroon op het gebied van windturbines haar steentje bijgedragen, en is het nu de beurt aan 

andere gemeenten.  

 

Voor zoekgebieden ’08 A7’, ’09 Wieringermeer’, ’10 Spoorweg Heerhugowaard – Den Helder’ en ’12 N248’ 

ziet het college geen mogelijkheid voor grondgebonden zonnepanelen op agrarische gronden. Dit naar 

aanleiding van het amendement A 2020 02 dat op 3 maart is aangenomen en de discussie omtrent de 

omgevingsvisie. 

 

Voor zoekgebied ’09 Wieringermeer’ houdt het college vast aan het uitgangspunt van de regio dat ‘zon en 

wind op agrarische percelen geen optie is’, ook als dat betekent geen voordeel van cable-pulling. Cable-

pulling is het dubbel gebruik van elektriciteitskabels die er liggen, zoals bijvoorbeeld bij het windpark 

Wieringermeer. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De zoekgebieden zijn nog niet concreet en onderhevig aan verandering. Omdat ze in concept zijn beschreven 

is het niet concreet genoeg om te vergunnen. De zoekgebieden die na doorrekening en het traject van 

wensen en bedenkingen als geschikt worden gezien, worden vervolgens op lokaal niveau beoordeeld. Een 

essentieel onderdeel hiervan is omwonenden betrekken bij de zoekgebieden. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Voor alternatieven kan er geamendeerd worden op de voorgestelde wensen en bedenkingen.   

 

Financiële gevolgen 

Kosten/opbrengsten € 0,- 

Dekking binnen begroting 
Programma: Niet van toepassing. 

Cluster: Niet van toepassing. 

Geen dekking binnen begroting Dekkingsvoorstel: Niet van toepassing 
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Fiscale gevolgen  Niet van toepassing. 

Toelichting: budget voor het RES-proces is tot de RES 1.0 geborgd door een landelijke bijdrage. Hoe de extra 

uitvoeringskosten voor gemeenten er na 2021 uitzien is nog onzeker. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de 

uitvoering/vergunningverlening van de RES-projecten die na wensen en bedenkingen doorgang vinden.  

 

 

Communicatie 

Doordat de ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie (in opdracht van 20 

overheden) is de programma communicatie en deels de uitvoering ook daar belegd. Uiteraard in 

samenwerking met deze 20 overheden. Bij de totstandkoming van de concept-RES zijn alle stakeholders 

betrokken (18 gemeenten, provincie, het waterschap, netwerkbeheerders en diverse partijen en 

organisaties). Ook inwoners zijn en worden betrokken. Tot slot worden de ontwikkelingen meegenomen in 

de algemene communicatie vanuit het Programma Duurzaamheid 2020 – 2022.  

 

Procescommunicatie 

De website en nieuwsbrief van de energieregio NHN zijn het centrale communicatiemiddel. Op de website 

zijn alle documenten gepubliceerd, waaronder de startnotitie, fotodocumenten, scenario’s en verslagen van 

onderzoeken en lokale bijeenkomsten. U kunt hier kennis van nemen via: www.energieregionhn.nl  

 

Publiciteit besluitvorming concept RES 

De concept-RES NHN is op 24 april openbaar gemaakt en gepubliceerd op 

www.energieregionhn.nl/conceptres. Naar aanleiding hiervan is onze participatietool Denk Mee ingezet om 

onze inwoners te informeren en mee te laten denken over het concept. Deze resultaten worden via een 

memo aan de gemeenteraad gepresenteerd.  

 

Informeren gemeenteraad  

Door middel van memo’s is de gemeenteraad geïnformeerd. Op 19 mei vond er een beeldvormende 

vergadering over de RES plaats. Tenslotte zijn er nog online bijeenkomsten georganiseerd vanuit het 

projectbureau. 

 

Bijlagen 

1. Concept-RES NHN  

2. Visualisatie zoekgebieden 

3. Proces tot RES 1.0 

http://www.energieregionhn.nl/
http://www.energieregionhn.nl/conceptres
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