


Raadsinformatie bijeenkomst 
concept RES NHN voor Bergen, 3 sept. De Blinkerd

Opzet van de avond:
-Wat is de RES,
-Wat staat er op de kaart,
-Wat is uw reactie?

Afsluiting: 20.30 uur



Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

- Uitvloeisel Klimaatakkoord;
- Zon en wind op het land;

- Proces gestart in oktober 2019; vaststellen startnotitie;
- In juni 2021 stellen de
raden in alle gemeenten
hun RES vast.



Lokale participatie:
Lokale Scenario Atelier

In gemeente Bergen:

Januari 2020;
De Blinkerd;
ca. 70 deelnemers.



Uitkomsten LSA Bergen

Voor: wind langs de natuurlijke lijnen van het landschap,
zoals een vaart of een weg en op bedrijventerreinen.
Zon op grote daken, langs bedrijventerreinen en boven 
parkeerplaatsen. Zon op agrarische gronden.

Tegen: geen windmolens in de duinen, of langs dorps- en 
stadskernen.

Voorkeur voor de intentie achter scenario ‘landschappelijke 
kenmerken als troef’ en in minder mate ‘lokale kracht’.



Wat staat er op de RES-kaart ?







Uitsnede concept-RES kaart

Besluit van college op 18 
augustus:

- In te stemmen met de concept-
RES NHN,

De raad te suggereren:
- wind langs de Honds Bossche 

Zeewering over te nemen in 
het zoekgebied wind/zon langs 
het Noord Hollandskanaal en 

- de gebieden rond de kernen 
aan te wijzen als zoekgebied 
voor zon.



Wensen en bedenkingen, hoe doe je dat?

- Raadsbesluit: Als wijziging en aanvulling op de concept RES 
NHN het zoekgebied wind langs de Honds Bossche Zeewering 
over te nemen in het zoekgebied wind/zon langs het Noord 
Hollandskanaal en de gebieden rond de kernen aan te wijzen 
als zoekgebied voor zon en dit als wensen en bedenkingen in t  
dienen.

- Aannemen van amendement: indien u de tekst van het 
raadsbesluit wil wijzigen.

- Aannemen van motie: indien u iets extra’s buiten het voorstel 
wilt bereiken bijvoorbeeld extra zon op daken van scholen.



Periode 23 april -2020 – 31 juli 2020
Aantal via reactieformulier en 
mail Totaal 160

Inzenders reactieformulier*

Individuele inwoners 113
Inwonersorganisaties 13
Ondernemers 5
Raadsleden 2
Coöperaties 5
Maatschappelijke organisaties 21

Deelregio**
Kop van Noord-Holland 20
Westfriesland 83
Alkmaar 47

Overzicht reacties Noord-Holland Noord



Medemblik 40 Inwoners, ondernemer, energiecoöperatie, LTO, 
PWN

Castricum 19 Inwoner, maatschappelijke organisatie, 
energiecoöperatie

Drechterland 16 Inwoners, ondernemer
Schagen 11 Inwoners, ondernemer, maatschappelijke organisatie

Alkmaar 9 Inwoner, maatschappelijke organisatie, 
energiecoöperatie

Hoorn 10 Inwoners, maatschappelijke organisatie
Uitgeest 7 Inwoners, maatschappelijke organisatie

Bergen 6 Inwoners, maatschappelijke organisatie, 
energiecoöperatie

Overige gemeenten 5 of <

Overzicht Reacties Noord-Holland Noord



Reacties uit Bergen (t/m 31 juli)

- 6 reacties
- 3 bewoners/boer
- 1 energiecoöperatie
- 2 maatschappelijke organisaties
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/08/Reacties-concept-res-nhn-formulier-mail-organisaties-tm-31-juli.pdf

Samengevat (dubbeling mogelijk):
- 2 x: Correcte weergave,
- 2 x: Laat bevolking financieel profiteren
- 1 x: Maatwerk buiten zoekgebieden
- 1 x: Gebruik agrarische gronden
- 1 x: Niet langs HondsBosche Zeewering
- 3 x: houd rekening met landschap, 

weidevogelgebieden, BPL

https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/08/Reacties-concept-res-nhn-formulier-mail-organisaties-tm-31-juli.pdf


Proces tot en met raadsbesluit RES 1.0
Concept RES NHN:
- 18 augustus: collegebesluit (met suggestie voor de raad)
- 3 september: raadsinformatiebijeenkomst
- 10 september: raadscommisssie ‘wensen en bedenkingen’
- 24 september: raadsvergadering

Reactienota Concept RES NHN:
-december 2020: collegebesluit reactienota
-januari 2021: participatie naar de RES 1.0

Raadsbesluit
- juni 2021: raadsbesluit RES 1.0
:
-Juni 2021: raadsbesluit
RES NHN 1.0:



Tenslotte:

- Kijk de concept RES nog eens na:
https://energieregionhn.nl/conceptres

- Kijk de reacties op de concept RES NHN na:
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/08/Reacties-concept-res-nhn-formulier-mail-organisaties-tm-31-juli.pdf

Deelname aan de participatie in januari als toehoorder? Neem
contact op met Otto van den Berg, (projectmanager RES) via
tel.nr. 088 -9097650 of mail naar energie@debuch.nl

https://energieregionhn.nl/conceptres
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/08/Reacties-concept-res-nhn-formulier-mail-organisaties-tm-31-juli.pdf


Dank voor de aandacht!

www.energieregio.nl/conceptres

http://www.energieregio.nl/conceptres
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