
 

Vergaderlocatie De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl 

 
UITNODIGING  
 
 

Aan : De leden van de raad en commissie, tkn. Collegeleden 
Onderwerp : Presentatiebjjeenkomst Regionale Energie Strategie 
Datum : 28 februari 2019 
Van : griffie 
Aanvang : 21.00 uur – 21.30 uur 
Locatie : De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl  

 

Regionale Energie Strategie 
 

Reden en achtergrond: Na ondertekening van het Klimaatakkoord in Den Haag (naar 
verwachting zomer 2019) komen de gemeenten in Nederland binnen 6 maanden tijd tot de 
invulling van een concept-ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES), per regio. De 
RES wordt 1 jaar na ondertekening opgeleverd. Dit vindt plaats op lokaal niveau en wordt op 
regionaal niveau (Noord-Holland Noord) afgestemd en verzameld. Tenslotte wordt het ter 
toetsing ingediend bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB). 
 
In de RES staat weergegeven waar de zoeklocaties komen voor onder andere windmolens en 
zonneweides binnen de gemeente. Het biedt de basis voor de realisatie van duurzame 
energievoorzieningen tot 2030, in die mate dat in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten 
(t.o.v. 1990). De gemeenteraden spelen hierin een hoofdrol. Zij stellen de startnotitie RES vast 
(mei 2019), met hierin een plan van aanpak en communicatieplan, en het ontwerp van de RES. 
  
Uitleg onderwerp: Het RES-proces leidt tot een ontwerp van zoeklocaties voor onder andere 
windmolens en zonneweides binnen de gemeente. Het biedt de basis voor de realisatie van 
duurzame energievoorzieningen tot 2030, in die mate dat in 2030 49% minder CO2 wordt 
uitgestoten (t.o.v. 1990). 
  
Doel: De commissie/raad op de hoogte stellen van aankomende ontwikkelingen rond de RES. 
 

Agenda: 

21.00 uur  Opening door de voorzitter Klaas Valkering 
 
21.01 uur  Korte introductie door wethouder Yolan Koster 
 
21.05 uur Presentatie door Wies Thesingh, 

programmamanager RES regio Noord Holland Noord 
 
21.20 uur  Ruimte voor discussie door aanwezigen 
   raads- en commissieleden 
 
21.27 uur  Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder 
 
21.30 uur Streeftijd afsluiting 

 
 
Bergen, 20 februari 2019 


