
 

Regio Alkmaar aan zet 
Regionale Raadsinformatieavond: 

Uitnodiging voor de kennissessie over de Regionale Energie Strategie 
 
Kennissessie over de Regionale Energiestrategie (RES): 
6 maart 2019 

 
Graag nodigen wij u als raadslid, commissielid of collegelid binnen Regio Alkmaar, uit voor 
de eerste kennissessie over de regionale uitwerking van het aankomende klimaatakkoord: 
de Regionale Energie Strategie voor de regio Noord-Holland Noord.  
 
Locatie en tijdstip  

De raadsinformatieavond vindt plaats op woensdag 6 maart in het gemeentehuis Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Vanaf 19.00 uur is de inloop, om 19.30 uur start het 
programma.  
 
Aanleiding van de bijeenkomst: de opgave 49% minder CO2 uitstoot in 2030 
Om de opwarming van de aarde te beperken, zijn maatregelen nodig. De Nederlandse 
uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) staan in het 
Klimaatakkoord. Op dit moment bespreekt de Tweede Kamer de inhoud en kosten van het 
Klimaatakkoord. De verwachting is dat de regering rond mei het Klimaatakkoord 
ondertekent.  
 
Het Nederlandse Klimaatakkoord omvat afspraken over de reductie van 49% op onze 
landelijke CO2 uitstoot in 2030, en geeft een doorkijk naar de opgave van 2050. Met een 
meer verre blik op 2050, om de CO2 uitstoot terug te dringen tot 95%. Het Rijk en lokale 
(decentrale) overheden zijn aan zet om deze opgave te realiseren. Dit betekent onder 
andere dat heel Nederland direct na ondertekening van het Klimaatakkoord aan de slag zal 
gaan met het realiseren van 35 TWh (TeraWattuur) aan duurzame energiebronnen op land, 
ter vervanging van de huidige fossiele energiebronnen.  
 
Samenwerken aan een regionale energiestrategie (RES) 
Voor het realiseren van deze opgave is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Een regionale 
aanpak leidt tot de beste kansen, oplossingen en inzichten, op basis van de mogelijkheden in 
de omgeving. Een half jaar na het moment van ondertekening van het Klimaatakkoord, 
levert elke regio een concept Regionale Energie Strategie op. Dit is een regionaal plan dat 
invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en met alle betrokkenen gemaakt is 
om de landelijke energietransitie van fossiel naar duurzaam te realiseren en samen vorm te 
geven.  
 



 
 
De strategie beschrijft hoe de regio deze omslag maakt en welke energiemix hiervoor wordt 
ingezet. Concreet komt elke regio met een voorstel voor: 

- het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Als bijdrage aan de 
landelijke doelstelling om 35 TWh duurzame energieopwekking op land te 
realiseren in 2030; 

- een plan van aanpak voor de regionale warmte transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving;  

- de hiervoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.   
 
De gemeente in Regio Alkmaar waar u zich voor inzet valt onder de energieregio Noord-
Holland Noord.  
 

Planning realisatie Regionale Energie Strategie 
De verwachting is dat het Klimaatakkoord in mei getekend wordt. Om een half jaar na 
ondertekening, in november, de concept Regionale Energie Strategie van Noord-Holland 
Noord op te leveren vindt in mei 2019 de formele start van de realisatie van een regionaal 
plan plaats. In de maanden mei/juni stellen alle betrokken raden in Noord-Holland Noord, de 
Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap de startnotitie vast om te komen tot de 
Regionale Energie Strategie.   
 
Waarom in zo’n kort tijdsbestek? 
Het tijdspad om te komen tot een concreet plan, is kort. Om in 2030 voldoende duurzame 
energiebronnen gerealiseerd te hebben, is nu al een beeld nodig van hoe we deze opgave 
voor ons land kunnen realiseren. De technische uitwerking, de omgevingsvergunningen en 
het bouwen zelf neemt vele jaren in beslag. Ook de energie infrastructuur moet geschikt 
worden gemaakt. Daarom zijn de regio’s in Nederland nu al aan de slag. De korte 
beschikbare tijd is zeker een uitdaging, omdat samenwerken nu eenmaal tijd kost. 
 
Participatie 
De omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen heeft grote consequenties 
voor ons allemaal en voor het landschap in Nederland. Inwoners en andere betrokkenen 
moeten daarom goed betrokken worden bij het bedenken van de juiste energiemix en 
locaties, om zo samen tot slimme oplossingen te komen met draagvlak. Hoe we dat kunnen 
doen, in deze korte periode, is een van de vragen waarover we graag met u in gesprek gaan.  
 
Programma kennissessie 
Tijdens deze avond staat de startnotitie RES centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen 
over dezelfde startinformatie beschikt om een goede strategie te kunnen bedenken voor het 
invullen van deze transitieopgave in ons gebied. We willen ook graag van u horen wat u 
nodig heeft, hoe u de rol van de stakeholders ziet in het proces, en hoe we kunnen komen 
tot een transitie met zoveel mogelijk draagvlak.  



 
 
 

Programma  
 
Welkom door bestuurlijk trekkers RES: Monique Stam en Nils Langedijk 
 
De kennisquiz – wat weten we al?  
 
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 
Wat is het, wat is het proces, de startnotitie, komende kennisdagen, het programma 
van vandaag.  
 
Wie zijn onze stakeholders? Samen inventariseren we wie belangrijk zijn voor het 
maken van een Regionale Energie Strategie. 
 
Sessie inhoudelijke thema’s. Wat vindt u belangrijk dat wordt meegenomen in het 
proces naar het maken van een Regionale Strategische Agenda?  
 
PAUZE  
 
Sessie over participatie. Wat heeft u nodig om de beslissing te kunnen nemen, welk 
proces moeten we hiervoor doorlopen?  

 

 

 

 


