
 
 
 
 

Globale opzet PvA Participatie RES 1.0 Regio Alkmaar 
 
Regio Alkmaar geeft op de volgende wijze globaal invulling aan de lokale verrijking om te komen tot 
meer concrete zoekgebieden voor de RES 1.0 als uitwerking van de Concept-RES. 
 
Doel en opbrengst: 
Regio Alkmaar telt 25 zoekgebieden in de concept-RES. Allereerst zoomen wij in op de zoekgebieden 
en gaan deze prioriteren:  

• Groen: welke gebieden worden breed gedragen en liggen weinig tot niet gevoelig: met dit 
laaghangend fruit kan de participatie snel gestart worden.  

• Oranje: deze gebieden vragen nader onderzoek. 

• Rood: dit zijn de gebieden die zodanig gevoelig liggen dat start van de participatie zonder 
reactienota op de wensen en bedenkingen door de raden, nog niet kan. 

 
Per zoekgebied wordt een zogenaamd ‘zoekgebiedpaspoort’ opgesteld; dit zijn deelplannen van de 
aanpak van de participatie per zoekgebied. Elk gebied heeft namelijk een andere prioriteit en vraagt 
een andere (maatwerk-)benadering. Soms beslaat een zoekgebied meerdere gemeenten 
(windmolens op /nabij bedrijventerrein Boekelemeer) of meerdere regio’s (Hondsbossche 
Zeewering). Ook is het afhankelijk van het zoekgebied welke doelgroepen/belanghebbenden 
uitgenodigd worden om mee te denken.  
 
De zoekgebieden zijn in de concept-RES op een kaart weergegeven. Niet alles staat echter op de 
kaart. Er liggen bijvoorbeeld ook kansen voor verschillende thema’s die aan de RES 1.0 doelstelling bij 
kunnen dragen. Voor ons zijn dat de thema’s: zon op daken, zon op parkeerplaatsen en zon op 
geluidsschermen. Dit vraagt ook weer om maatwerk. Deze participatie heeft geen geografische 
grenzen als basis maar zijn meer thematisch van aard. 
 
Bij de participatie om te komen tot de RES 1.0 worden de volgende basisuitgangspunten gehanteerd: 

1. In beeld brengen welke zon en wind initiatieven er al zijn en een hierop toegesneden PvA 
voor participatie opstellen.  

2. Er wordt voortgebouwd op het participatieproces dat heeft geresulteerd in de concept-RES 
(o.a. werken met ateliers voor verrijking en verdieping van de zoekgebieden). 

3. Participatie moet breed zijn: de samenleving wordt zo veel als mogelijk betrokken en wordt 
gevraagd mee te denken over de concretisering van zoekgebieden in de RES 1.0.  

4. Gemeenten zijn facilitator van het proces; we zoeken nadrukkelijke samenwerking met en 
inspraak door de inwoners en partijen die zelf mogelijk ook al nadenken over de RES 1.0 en 
zelfs al ideeën hebben voor de invulling van de RES 1.0.  

5. We bedenken op welke wijze wij samen kunnen werken of hierbij gebruik kunnen maken van 
de kennis en expertise van de Participatiecoalitie. 

6. Bij het inzoomen op de zoekgebieden nemen wij tal van andere zaken mee zoals o.a. welke 
vorm van opwek, detaillering van ruimtelijke impact, participatie in eigendom/deelname, 
globale financiële haalbaarheid.  

7. De raden hebben ook een belangrijke plek in dit proces. Zij besluiten uiteindelijk over de RES 
1.0. In het participatieproces wordt rekening gehouden waar en wanneer de raadsleden in 
stelling kunnen worden gebracht. Om ze blijvend te informeren worden ze in elk geval 
uitgenodigd voor kennissessies, bijeenkomsten e.d.  
 



Hoe gaan wij dit doen? 
Om de gewenste opbrengst te behalen (concretisering zoekgebieden, mogelijk inzoomen op project- 
locatieniveau) maken de gemeenten in de regio Alkmaar onder andere gebruik van de volgende 
producten:  
 

• ‘Lokaal scenario atelier’: in de aanloop naar de concept-RES werd deze werkvorm positief 
ontvangen. Wel bleven sommige zaken te abstract. Dat zal in deze fase naar de RES 1.0. 
minder het geval zijn omdat wij nu dieper op de zoekgebieden in gaan. 

• Virtual Reality  
Het visualiseren en tastbaar maken van de impact van (beoogde) ruimtelijke maatregelen 
(zoals bijvoorbeeld voor windmolens) op een laagdrempelige manier.  

 
Het consortium dat ons hierin ondersteunt werkt deze instrumenten voor onze regio uit en kijkt 
welke andere producten/werkwijzen gebruikt kunnen worden in de concretisering van de 
zoekgebieden.  
 
Start participatie 
De participatie RES 1.0 is verdeeld in drie stappen:   

• Stap 1 Q2, Q3 2020): gemeentelijke en provinciale landschapsdeskundigen, RES-
projectleiders, Hoogheemraadschap en Liander geven de ‘zoekgebiedpaspoorten’ en het 
participatieproces nader vorm. Op basis van ontwerpprincipes en locaties worden de 
zoekgebieden meer tastbaar.  

• Stap 2 (Q3, Q4 2020): toetsing bij verschillende regionale stakeholders.  

• Stap 3 (Q4 2020, Q1 2021): start participatie met inwoners en ondernemers voor de 
verschillende zoekgebieden en thema’s.  

 
Processchema RES 1.0 NHN met concretisering zoekgebieden 

 
 


