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K E R N B O O D S C H A P 
Kernboodschap 

Registratienummer : 19intp1568 

Zaaknummer : BB19.00439 
Naar verwachting wordt oktober dit jaar het Klimaatakkoord vastgesteld in de 2e kamer. Hierin staat als 
doelstelling opgenomen dat wij als maatschappij in 2030 49% minder CO2 uitstoten (t.o.v. 1990). Het uitwerken 
en realiseren van dit nationale doel vraagt ook om een regionale en lokale invulling. 1 Van de programma’s hierin 
is de Regionale Energie Strategie (RES). Dit betreft het opstellen van een plan voor realisatie van duurzame 
energie in het buitengebied tot 2030 met hoofdzakelijk technieken voor wind- en zonne-energie conform een 
bepaalde opgave. 
 
Het RES-programma vraagt om een lokale invulling èn een regionale afstemming. Om deze reden vindt veel 
afstemming plaats op niveau van regio Alkmaar en regio Noord Holland Noord. 
 
Binnen 9 maanden na vaststelling van het Klimaatakkoord dient een concept-RES klaar te zijn (collegebesluit). 
Binnen 1,5 jaar na ondertekening dient de definitieve RES te zijn afgerond  (raadsbesluit). 
 

Opdracht tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie 
Noord Holland noord 
 
 
 
Naar verwachting wordt oktober dit jaar het Klimaatakkoord vastgesteld in de 2e kamer. 
Hierin staat als doelstelling opgenomen dat wij als maatschappij in 2030 49% minder CO2 
uitstoten (t.o.v. 1990). Het uitwerken en realiseren van dit nationale doel vraagt ook om een 
regionale en lokale invulling. Eén van de programma’s hierin is de Regionale Energie 
Strategie (RES). Dit betreft het opstellen van beleid voor realisatie van duurzame energie in 
het buitengebied tot 2030 met hoofdzakelijk technieken voor wind- en zonne-energie 
conform een bepaalde opgave. 
 
Het RES-programma vraagt om een lokale invulling èn een regionale afstemming. Om deze 
reden vindt veel afstemming plaats op niveau van regio Alkmaar en regio Noord Holland 
Noord. De feitelijke invulling vindt op lokaal niveau plaats. 
 
Binnen 9 maanden na vaststelling van het Klimaatakkoord dient een concept-RES klaar te 
zijn (collegebesluit). Binnen 1,5 jaar na ondertekening dient de definitieve RES te zijn 
afgerond (raadsbesluit). 
 
Om het proces van beleidsontwikkeling te starten is opdracht van de gemeenteraad gewenst 
(zie raadsbesluit). 


